
Яйця курячі 1к

210

Горошок зелений 420 г/410 г 
ж/б ТМ Чумак

1650

Крупа Гречана ядриця 
1кг ТМ Хатинка

1575

Напій «Пепсі Лайм» 2л

2010

Нектар, сік в асорт. 1,93 л 
ТМ Садочок

2800

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
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«Гроші йдуть за пацієнтом». 
Які зміни чекають на  
українців в поліклініках

У Житомирі опалювальний сезон 
продовжено до 22 квітня

Власники маршруток 
крутять міською владою: 
проїзд по 8 гривень - 

не за горами с. 6

www.optika-fielmann.uawww.optika-fielmann.ua
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р.ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

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

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

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

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

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!
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Анастасія Ліберман

Відтепер усі капітальні 
ремонти житлового фонду 
в Житомирі проводити-
муть на умовах співфінан-
сування.

Це означає, що капітальні ремонти 
внутрішніх мереж, ліфтів і т. д фінансу-
ватимуться у співвідношенні 70% – кошти 
міського бюджету та 30% – кошти мешкан-
ців житлового будинку.

«Даний проект рішення був розробле-
ний відповідно до наданих рекомендацій 
депутатської комісії з питань житлово-кому-

нального господарства та інфраструктури 
міста, а також відповідно до вимог профіль-
ної цільової програми «Ефективне і надійне 
житлове господарство на 2018–2020 роки». 
Даним порядком передбачаються вимоги 
до подачі заявок управителів житлових 
будинків чи ОСББ, передбачена організація 
роботи з визначення обсягу і вартості робіт, 
а також, власне, передбачається співфінан-
сування співвласників будинку та міського 
бюджету для проведення робіт з капіталь-
ного ремонту будинків», – поінформував 
начальник відділу житлового господарства 
УЖГ Ігор Задорожний.

Член міськвиконкому Світлана Півова-
рова звернула увагу житомирян на те, що 
саме після рішення виконкому з 12 квітня 
починає діяти умова співфінансування 
у разі проведення капремонту.

«Хочу поінформувати усіх жителів 
Житомира, що згід-
но з цим рішенням 
виконкому, від сьо-
годні усі капітальні 
ремонти дахів, ліф-
тів, мереж – будь-які 
капремонти будуть 
виконуватись на 
умовах співфінан-
сування: 70% по-
винні бути кошти 
з бюджету, а 30% 
повинні зібрати 
мешканці будинку 
на окремий раху-
нок», – додала член 
виконкому Світлана 
Півоварова.

Руслан Мороз

Кампанія деклару-
вання доходів трива-
тиме до 1 травня.

У ГУ ДФС у Житомирській об-
ласті 10 квітня пройшов брифінг 
за участю заступника начальника 
відділу адміністрування податків 
і зборів з фізичних осіб Житомир-
ського управління ГУ ДФС у Жи-
томирській області Лідії Лайпольт 
щодо проведення у 2019 році 
кампанії декларування доходів 
громадянами.

Лідія Лайпольт повідомила, 
що з 1 січня до 1 травня щороку 
в Україні триває кампанія декла-
рування доходів. Декларування 
доходів є обов’язком кожного гро-
мадянина України і пов’язано із 

виконанням платниками норм 
Податкового кодексу України 
в частині сплати податку на до-
ходи фізичних осіб та військово-
го збору та є особистим внеском 
кожного українця у розвиток на-
шої держави. Згідно з нормами 
Податкового кодексу України, 
окремі категорії фізичних осіб 
зобов’язані подати податкову 
декларацію про майновий стан 
та доходи за 2018 рік та визна-
чити податкові зобов’язання 
з податку на доходи фізичних 
осіб і військового збору; є також 
категорія громадян, які мають 
право подати декларації для 
отримання податкової знижки. 
Крім того, було привернуто увагу 
до переліку витрат, дозволених 
законодавством для включення до 
податкової знижки, до порядку її 
оформлення, до випадків, згідно 
з якими громадяни повинні де-
кларувати свої доходи.

Також Лідія Лайпольт повідо-
мила останні підсумки кампанії 
декларування. З початку прове-
дення цьогорічної кампанії декла-
рування до Житомирського управ-
ління ГУ ДФС у Житомирській 
області громадянами подано 1429 
декларацій про майновий стан 
і доходи за 2018 рік, в тому числі 
800 декларацій, аби скористати-
ся правом на податкову знижку. 
Зокрема, 629 декларацій подано 
громадянами, які зобов’язані за-
декларувати отримані доходи. 
Серед них – 156 декларацій про 
доходи, отримані у вигляді спад-
щини, на суму понад 16 млн грн, 
190 декларацій про доходи від 
продажу рухомого та нерухомо-
го майна на суму доходу майже 
27 млн грн. Загалом громадяни за-
декларували 328,2 млн грн доходів. 
Водночас сума самостійно нара-
хованих платниками податкових 
зобов’язань становить 2 млн грн.

Нові правила 
фінансування капремонту 
житлових будинків міста

У Житомирському ГУ ДФС розповіли  
про те, як проходить декларування доходів

Анастасія Ліберман

Для житлового сектору, 
бюджетних та інших уста-
нов за рішенням виконкому 
від 15 квітня не була припи-
нена подача опалення.

А в лікарнях і поліклініках відключення 
тепла проводитимуть відповідно до заявок 
керівників закладів за погодженням з управ-
лінням охорони здоров’я міської ради.

«За прогнозами погоди вночі буде міну-
сова температура, і ще кілька днів на тер-
мометрі буде +5. На минулому виконкомі 

ми сподівалися, що 
температура підви-
щиться, але цього 
не сталося. У нас є 
ще ліміти на 7 днів, 
тому, щоб не ви-
микати садочки та 
школи, пропонуємо: 
«враховуючи погір-
шення погодних 
умов, згідно з сані-
тарними нормами, 
внести зміни до рі-
шення від 12.04.2019 
і завершити опа-
лювальний сезон 
22 квітня», – сказав 
міський голова Сер-
гій Сухомлин.

Усі присутні члени виконкому одного-
лосно підтримали пропозицію мера, про-
голосувавши за продовження подачі тепла.

Як відомо, опалювальний сезон закін-
чується тоді, коли середньодобова темпе-
ратура повітря протягом 3 діб становить +8 
градусів і вище.

Наразі опалювальний сезон вже завер-
шили в містах Новограді-Волинському, 
Малині та Коростені Житомирської області.

Нагадаємо, у Житомирі опалювальний 
сезон 2018–2019 планували завершити ще 
8 квітня. Проте заступник міського голови 
Сергій Кондратюк зауважив, що темпера-
турний режим не дозволяє поки що цього 
зробити. Але вже на позачерговому засідан-
ні міськвиконкому 12 квітня одноголосно 
було підтримане рішення про завершення 
опалювального сезону.

У Житомирі 
опалювальний сезон 
продовжено до 22 квітня
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Україна – край ве-
личних лісів, чистих 
озер, повноводних 
річок, квітучих лугів 
і щедрих садів, край 
гармонії та природ-
них скарбів! Справ-
жню силу і смак при-
роди увібрала в себе 
продукція чайної 
фабрики «Фіто Украї-
на» – вітчизняного ви-
робника натуральних 
фруктових, ягідних 
і трав’яних чаїв.

ТОВ «Фіто Україна» було 
створено у 2012 році серед ма-
льовничої української природи 

поліського краю. Підприємство 
виробляє фіточай у місті Жи-
томир під торговими марками 
«Мудрість Природи» та «ДОК-
ТОР ФІТО». Новозбудована 
фабрика відповідає найвищим 
критеріям технології виробни-
цтва чаю. На підприємстві вста-
новлено та успішно функціонує 
високопродуктивне техноло-
гічне обладнання, виготовлене 
за сучасними європейськими 
стандартами якості та безпеки 
харчових продуктів.

Фахівці нашого підприєм-
ства дуже ретельно підходять 
до збору та переробки сирови-
ни для майбутнього чаю. Для 
повноцінного виробництва 
продукції високої якості вико-
ристовуємо плоди, ягоди, трави 
з екологічно чистих регіонів. Ви 
можете бути впевнені у якості 
нашого чаю, адже Державна 
фітосанітарна служба України 
та Державна санітарно-епідемі-
ологічна служба МОЗ України 
та відділ якості фабрики здій-
снюють постійний контроль 
якості та безпеки сировини та 
чайної продукції.

Продукт відповідає найви-
щим стандартам якості та безпеки 
харчових продуктів, затверджених 
та діючих ТУ та висновків держав-
ної санітарно епідеміологічної 
служби МОЗ України.

«Мудрість Природи» – 
природна, натуральна якість

Чай, що випускається під 
торговою маркою «Мудрість При-
роди», – це український тради-
ційний продукт, виготовлений зі 
справжніх плодів, ягід та трав, без 
жодних консервантів, барвників 
та, звісно ж, без ГМО.

Широкий асортимент ТМ «Му-
дрість Природи» не містить у своє-
му складі чорного та зеленого чаю, 
тільки натуральні плоди, фрукти, 
ягоди та трави. «Мудрість Приро-
ди» – це джерело природної краси 
та сили, це смак та здоров'я. Тож 
відкрийте мудрість Природи з на-
шою продукцією!

«Доктор Фіто» – природна 
скарбниця здоров̀ я

Цілющі фітозбори трав, пло-
дів, ягід, листя, цвіту, коріння, 
що застосовуються у народній 
медицині, увібрала продукція 
ТМ «Доктор Фіто». Рецептура фі-
точаїв створена в співпраці з ліка-
рями, фармацевтами, травниками. 
Рослинна дієтична добавка «Док-
тор Фіто» – 100% натурального 
смаку і здоров̀ я від Природи.

Фіточаї «Доктор Фіто» – джере-
ло природних антиоксидантів, ві-
тамінів, макро- та мікроелементів 

і біологічно активних речовин, які 
дбають про здоров'я та довголіття, 
бережуть молодість та красу.

На фабриці «Фіто Україна» 
працюють справжні професі-
онали та майстри своєї справи! 
Виготовляємо фіточаї добрими 
і вмілими руками, з доброю ду-
шею і щирим серцем.

Ми – згуртована команда фа-
хівців і однодумців – кожен день 
творчо працюємо, щоб створю-
вати для Вас смачні та корисні 
шедеври! Сьогодні продукція 
торгових марок «Поліський чай», 
«Мудрість Природи», «Доктор 
Фіто» для українського спожи-
вача представлена найкращими 
видами еко-чаю. В асортименті 
представлені відбірні чайні збори 
і чай, пакетований в одноразові 
експрес-пакети.

З натуральних плодів, ягід та 
трав творимо з любов'ю виняткові 
українські традиційні чаї непо-
вторних букетів смаку та арома-
ту. Докладаємо всіх старань, аби 
гарантувати Вам найвищу якість 
нашої продукції. Дозвольте, щоб 
багатий смак і вишуканий аромат 
чаїв від «Фіто Україна» справив 
Вам велику приємність і доставив 
істинне задоволення! Відкрийте 
для себе мудрість Природи! Бажа-
ємо здоров'я та довголіття!

Шукайте нашу продукцію 
у Житомирі у мережі аптек «Са-
нітас», «Фармавіта», «Океан Фарм», 
«Зелена аптека», «Фармація». Хоче-
те дізнатися більше – заходьте на 
наш сайт https://fitoukraine.com.ua/

З любов'ю від Природи – 
Ваші «Мудрість Природи» 

і «Доктор Фіто»

Якщо ти любиш 
математику, добре 
знаєш шкільний 
курс, то у тебе є шанс 
змінити своє життя. 
Як? Поступити в пре-
стижний навчальний 
заклад, який зробить 
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 Вінницької 
ІТ-Академії! І тепер вони інтенсив-
но навчаються: здали перший кур-
совий проект з програмування, 
знайомляться з різними мовами 
та технологіями, щоб незабаром 
обрати спеціалізацію 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 навчальний 
заклад, який проводить відбір най-
талановитіших абітурієнтів та дає 
їм безкоштовну якісну освіту із га-
рантованим 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 
формуються основні принципи 
програмування. На цьому етапі 
вивчаються такі предмети: алго-
ритмічна мова С (щоб сформувати 
алгоритмічне мислення майбут-
нього програміста); основи вищої 
математики; дискретна математи-
ка і комбінаторика; структури да-

них; розробка і аналіз алгоритмів. 
Також протягом всього курсу сту-
денти вивчають англійську мову 
для ІТ. Цей етап триває близько 
3-х місяців. 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 розподіляються за спеціа-
лізаціями і вивчають вже 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 в 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 шаблон-
но, вона адаптується до сучасних 

умов та під час навчання формує 
у студентів незалежне мислення – 
саме з цього розпочинається кре-
ативність і винахідництво нових 
рішень. Випускники ІТ-Академії 
цілеспрямовано прагнуть удоско-
налення і себе, і своєї роботи, тому 
вони є затребуваними 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

Відкрийте для себе «Мудрість Природи» – відчуйте 
дивовижний смак натуральної чайної продукції!

Мрієш про ІТ – лови свій шанс!
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Завищені очікування 
призводять до великих 
розчарувань  

Чим ближче до 21 квітня, тим 
більше з’являється бруду та нега-
тиву щодо кандидата Володимира 
Зеленського. Це і ролики про його 
некомпетентність і про залежність 
чи то від олігархів, чи то від нарко-
тиків, висмикування окремих фраз 
та відверта маніпуляція – все це та 
багато іншого робиться для того, щоб 
очорнити кандидата.

Особисто я не є прихильником 
Зеленського як політика, не голо-
сував за нього в першому турі. Але 
коли я спостерігаю за тією кампанією, 
яку розпочали проти нього, в мене 
виникає єдине питання: чому ж ви 
його так боїтеся? «Ви» – це ниніш-
ня політична верхівка, яка відверто 
звинувачує Зеленського у всіх смерт-
них гріхах. Чого варті борди та ви-
словлювання, що Зеленський – це 
капітуляція перед Росією та Путіним. 
Насправді весь той бруд і зусилля, 
які нинішня влада витрачає на бо-
ротьбу із Зеленським, на мою думку, 
матимуть протилежний результат. Це 
лише додасть йому підтримку людей.

Станом на останній тиждень друго-
го туру залишається лише одне пи-
тання: з яким відсотком Зеленський 
переможе? Порошенко відстає що-
найменше на 30%. Такий показник 
неможливо відіграти за декілька 
тижнів, навіть маючи адміністра-
тивний тиск, вплив на ЗМІ та значні 
фінансові ресурси.

Усі лякалки, що Зеленський не про-
фесіонал, не зможе керувати дер-
жавою та поведе країну не в тому 
напрямку – це «штампи», які не ма-
ють нічого спільного з реальністю. 
Не потрібно переоцінювати роль 
Президента. І не варто боятися тих 
сценаріїв, які придумують у штабі По-
рошенка. Україна є парламентсько-
президентською країною. Реально 
Президент має досить обмежені 
повноваження та можливості (офі-
ційно). Усі ті страшилки, які пишуть 
та кажуть про Зеленського, насправ-
ді свідчать лише про те, що боїться 
цього лише нинішня верхівка. Бо 
Зеленський не є вихідцем з кланово-
політичної системи. Особисто я маю 
надію, що перемога Зеленського 
означатиме кінець старої системи 
разом зі старими політиками.

Будь-яка влада є тимчасовою. На 
жаль, ті, хто мають владу, про це за-
бувають. Чи вдасться Зеленському 
змінити країну та політичні еліти – не 
знаю. Адже він може, отримавши 
найвищу посаду в державі, так само 
опинитися у пастці завищених очіку-
вань зі сторони суспільства.

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

У Житомирі збираються створити 
комунальне підприємство  
з обслуговування ліфтів

У Житомирі реконструюють 
муздрамтеатр: що зміниться

Руслан Мороз

У прес-центрі 
Житомирської місь-
кради 11 квітня на 
постійній комісії 
з питань житлово-
комунального гос-
подарства та інфра-
структури міста було 
розглянуто питання 
створення комуналь-
ного підприємства 
з обслуговування 
ліфтів в Житомирі.

Нагадуємо, що таке питання 
було поставлене перед міською 
владою головами ОСББ після са-
ботажу, який практично вчинили 
компанії з обслуговування ліфтів 
у Житомирі. Влада тоді визнала 
факт саботажу, і міський голова 
Сергій Сухомлин надав доручен-
ня щодо створення комунального 
підприємства в місті Житомирі 
з обслуговування ліфтів управ-
лінню житлового господарства 
Житомирської міської ради. 

На профільній комісії було по-
годжено, щоб на базі КП «Жит-
лове виробниче підприємство 
аварійних робіт» Житомирської 
міської ради створити таке під-
приємство та внести відповідні 
зміни до їхнього статуту.

Під час засідання постійної 
комісії з питань житлово-ко-
мунального господарства та 
інфраструктури міста 11 квітня 
начальник управління житлово-
го господарства міськради Юрій 
Мостович коротко розповів, що 
практично перший етап створен-

ня комунального підприємства 
з обслуговування ліфтів в місті 
Житомирі завершено:

«В даний час керуючі компа-
нії і ОСББ звернулися з пропо-
зицією створення спеціального 
комунального підприємства з об-
слуговування ліфтів у Житомирі. 
Справа в тому, що існуючі компа-
нії починають диктувати умови. 
Дійшло до того, що відключалися 
робочі ліфти з вимогами під-
писати акти з виконання робіт 
і заплатити за ненадані послуги.

Перш за все ми зробили змі-

ни в статуті аварійної служби 
і включили туди положення про 
надання послуг з роботи з ліф-
тами. Зараз існує проект роз-
рахунків, за якими планується 
проводити оплату за такі роботи 
за чотирма видами ліфтів. На сьо-
годні наш розрахунок виходить 
з того, що ліфт, якому від 15 до 
20 років, буде обслуговуватися 
за 989 гривень на місяць, від 20 
до 25 років – 1172 грн, від 25 до 30 
років – 1355 грн, більше 30 років – 
1846 грн на місяць.

Базова різниця в ціні між по-
передніми розцінками та роз-
рахунковими становить близь-
ко 300–400 грн з ПДВ з одного 
ліфта».

Члени комісії звернули увагу, 
що при таких розрахунках кому-
нальне підприємство з обслуго-
вування ліфтів, навіть за умови 
вкладання коштів на розвиток, 
практично за один квартал по-
вністю окупить затрати на такі 
роботи, а потім вже можна бути 
розраховувати на прибуток з ді-
яльності такого підприємства.

Присутні представники фірм-
монополістів мовчки пішли з за-
сідання комісії без коментарів, 
а голови ОСББ, навпаки, були за-
доволені рішенням. Але останню 
крапку в цьому питанні повинна 
поставити сесія міськради.

Житомирський 
муздрамтеатр не 
змінювали з моменту 
відкриття. 

Проте вже у 2019 році роз-
почнеться модернізація Жито-
мирського академічного музич-
но-драматичного театру імені 
Івана Кочерги, – повідомляє прес-
служба ОДА. Саме тут створять 
модерністський культурний та 
відкритий простір.

«Наразі проект реконструкції 
драмтеатру проходить експерти-
зу. Після цього будемо оголошу-
вати тендер на виконання робіт, 
і після його результатів – розпо-
чнеться втілення змін», – розказав 
директор департаменту регіо-
нального розвитку ОДА Євген 
Кульчицький.

З часу відкриття музично-
драматичного театру ім. І. Ко-

черги у Житомирі в культурний 
об’єкт не було жодних капіта-
ловкладень, тим паче не було 
жодної реконструкції. Проект 
реконструкції театру вже роз-
роблений, а саму реконструкцію 
планують розпочати у 2019 році. 
Оновлений драмтеатр має стати 
світлим та модерністським від-
критим простором. Проектом 
передбачена зміна навколиш-
нього середовища театру – пар-
кова зона, яка б приваблювала 
нового глядача.

У Житомирській ОДА по-
відомили, на які зміни варто 
чекати відвідувачам драмтеа-
тру після реконструкції. Згідно 
з проектом, у холі на першому 
поверсі планується встанови-
ти рецепцію, де одразу можна 
буде придбати квитки. Також 
планується розмістити неве-
личку кав’ярню, додати більше 
освітлення. На другому ж по-
версі – організувати музейно-ви-

ставкову зону, у холі на третьому 
поверсі – кафе. Відповідно до 
концепт-дизайну, стеля мати-
ме ефект зіркового неба. Гля-
дацький зал буде витриманий 
у темних сірих та блакитних 
тонах. Крім того, планується 
будівництво панорамного ліфту 

для забезпечення доступності 
театру для осіб із інвалідністю. 
Орієнтовна вартість будівельних 
робіт – 35 млн грн. Для реаліза-
ції проекту планується залучи-
ти кошти обласного та міського 
бюджетів, а також Державного 
фонду регіонального розвитку.



5 Середа, 17 квітня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

Анастасія Ліберман

Журналісти «20 
хвилин» продовжу-
ють моніторити 
електронні докумен-
ти, опубліковані для 
розгляду місцевою 
владою.

Транспортне питання: 
житомиряни просять владу 
навести лад з приватними 
перевізниками

На онлайн-порталі електро-
нних петиції 8 квітня опубліку-
вали документ, у якому житоми-
рянин Валентин Ярошинський 
пропонує альтернативу у вирі-
шенні питання транспортного 
перевезення громадян у міських 
та приміських маршрутних таксі.

«1. Видавати дозвіл (ліцензію) 
на перевезення громадян тільки 
юридичним особам, а не приват-
ному підприємцю. Це збільшить 
відповідальність перевізників.

2. Змусити перевізників 
страхувати пасажирів і вивісити 
в автобусах назви страхових ком-
паній та телефони для звернень.

3. При заключенні договору 
з перевізниками перевіряти наяв-
ність автобусів для перевезення 
або заключений договір лізингу 
чи оренди. В даний час переві-
зники задіюють водіїв з власни-
ми мікроавтобусами і не несуть 
за них ніякої відповідальності.

4. Перевізник повинен мати 
ремонтну базу або заключений 
договір з компанією, яка має 
таку базу на ремонт автобусів. 
Обов’язково перевіряти наявність 
і потужності такої бази.

5. Перевізник повинен по-
стійно дотримуватись процедури 
випуску авто на маршрут і стану 
водіїв. Транспортний відділ місь-
квиконкому повинен періодично 
здійснювати перевірки стану ав-
тобусів. В даний час більшість 
маршрутних таксі такого огляду 
не проходять.

6. Прийняти норми для 
мікроавтобусів, які виконують 
перевезення громадян на мі-
німальну місткість пасажирів, 
комфортність та безпеку і за-

ключати договір тільки з тими 
перевізниками, які задовольня-
ють цим умовам.

7. Заохочувати підприємців 
до придбання електротранспор-
ту (електроавтобусів). Створити 
програму для переходу міста на 
електротранспорт протягом 5–8 
років.

8. Ретельно перевірити кіль-
кість перевезених пасажирів 
і, відповідно, кількість коштів, 
якими оперують власники тран-
спорту. Перевірити, як підпри-
ємець розподіляє кошти – скіль-
ки йде на зарплати, скільки на 
ремонт транспорту, скільки на 
відновлення автопарку, скільки 
на паливо і т. д. В даний час під-
приємці встановлюють ліміт на 
те, скільки коштів водії повинні 
віддати в кінці зміни на руки 
власнику, а все інше водій сам 
витрачає на паливо і свою «зарп-
лату», відповідно, значні суми 
в тіні, і податки з них не платять-
ся. У водіїв з’являється причина 
вимагати якомога більше коштів 
з пасажирів. Ці моменти потріб-
но усунути.

9. Звернути увагу на те, що 
«маршрутки» працюють на газу 
(який значно дешевший), а не 
дизпаливі чи бензині.

10. Зобов’язати перевізників 
видавати квитки через валідато-
ри і періодично організовувати 
перевірки.

11. Переглянути деякі марш-
рути. Заборонити транзитні пе-
ревезення через місто (маршрут 
Барашівка – Глибочиця). Ство-
рити для таких маршрутів міс-
ця кінцевих зупинок на в’їздах 
в місто. Це зменшить транспорт-

ний потік і збільшить кількість 
пасажирів електротранспорту.

12. В цілому посилити контр-
оль за перевезеннями пасажи-
рів», – йдеться у тексті петиції.

Поліпшити благоустрій 
міста для вразливої 
категорії людей

Житомирянка Ірина Снігу-
рівська пропонує звернути увагу 
на проблеми людей з порушен-
ням та повною втратою зору.

Найболючішою проблемою 
незрячих громадян, на думку ав-
торки електронного документа, є 
асфальтне покриття у місті, яке 
наразі у жахливому стані. Тому 
пані Ірина пропонує міській 
владі допомогти вирішити такі 
нагальні питання.

«1. Провести для працівників 
торгівлі, людей, дотичних до об-
слуговування інших громадян 
(банки, каси, транспорт, медики), 

семінар з етичного поводження 
і обслуговування осіб з інвалід-
ністю, особливо з повною втра-
тою зору, у м. Житомирі. В семі-
нарах обов'язково залучати осіб 
з таким порушенням.

2. Замінити пошкоджений 
асфальт на тротуарі, який про-
лягає між навчальним і учбовим 
корпусами КНЗ «Житомирська 
спеціальна загальноосвітня 
школа- інтернат I–III ступенів 
№ 1» (вул. Леха Качинського 17 – 
вул. Мала Бердичівська). В зв’язку 
з великими пошкодженнями 
асфальту у якості ям, діти на-
ражаються на небезпеку не по-
бачити одну з них і підвернути 
ногу чи впасти. Заміну асфаль-
тного покриття виконати з усі-
ма нормами ДБН, обладнавши 
шлях для дітей, з направляючою 
і попереджувальною тактиль-
ною плиткою. Плитка має бути 
контрастного кольору по відно-
шенню до тротуарного покриття. 
Це допоможе слабозорим дітям 
комфортно пересуватись цією 
ділянкою міста і стане одним 
з небагатьох в Житомирі пра-
вильно обладнаним тротуаром 
і перехрестями для людей зі 
зниженим зором і незрячих! При 
обладнанні тротуару тактильною 
плиткою просимо спілкуватися 
з громадськими організаціями, 
зокрема ВП ВГО людей з інвалід-
ністю по зору «Генерація успіш-
ної дії» в Житомирській області, 
щоб уникнути типових помилок 
в укладанні тактильної плитки.

3. Обладнати озвученням світ-
лофори в місцях поліклінік та 
лікарень м. Житомира», – пропо-
нує житомирянка в електронній 
петиції.

АКТУАЛЬНІ ПЕТИЦІЇ  
від житомирян:  
що пропонують  
змінити містяни

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

Що таке тюнінг? 
Продовження теми. 
Початок у №13 від 10 квітня

Безумовно, що для обшивки ви-
користовують такі матеріали, як 
шкіра або тканина. Шкіра асоцію-
ється з розкішшю, престижем. Не 
відстає і тканина, подібна за вигля-
дом і фактурою до натуральної за-
мші. На відміну від замші, тканина 
алькантара не забруднюється, не 
мнеться, не боїться бензину, вологи 
та високих температур. Ціна для тих, 
хто планує придбати самоклеючу 
тканину алькантара, від декількох 
сотень гривень за погонний метр до 
декількох тисяч на основі. Обтягну-
тий шкірою чи алькантарою салон 
має розкішний і надійний вигляд, 
а володарю додає самовпевненос-
ті. Цікавим є тюнінг, коли змінюють 
або замінюють повністю панель 
приладів. Головна деталь у плані 
тюнінгу – підсвічування в автомо-
білі. Зміна панелі в стилі Лексуса 
пов’язана з тим, що саме вона має 
дуже ефектний вигляд. Щоб надати 
дошці приладів авто більшого ефек-
ту, можна замінити циферблати на 
більш елегантні з іншим кольором 
і шрифтом цифр. Зрозуміло, що такі 
доробки – дороге задоволення, але 
мова іде про автовласників, які ма-
ють можливість здійснити такі дії. 
А хто не має – відрізають частину 
глушника і створюють оточуючим 
умови життя, за яких говорять «Не-
доумок за кермом». При можливос-
тях і бажанні можна встановити LED 
у підголівник або підлокітник. LED – 
вираз англійського походження, що 
означає освітлення з використанням 
напівпровідникових діодів: мала 
економічна потужність і чудова якість 
освітлення.

Для тих, хто може і хоче, дуже 
важливо створити тюнінг екстер`єру. 
Зовнішній вигляд дозволить змінити 
серійний вигляд автомобіля і додати 
йому, залежно від бажання власника 
авто, респектабельності або спор-
тивної стрімкості. Аеродинамічний 
обвіс – дуже ефективний і порівня-
но недорогий вид тюнінгу, здатний 
кардинально змінити зовнішній 
вигляд автомобіля. Спойлер – це 
аеродинамічний елемент, який змі-
нює напрямок повітряного потоку, 
щоб отримати певну перевагу, на-
приклад, притискну силу за рахунок 
погіршення загальної обтічності. Існує 
декілька типів спойлерів. Як приклад, 
спойлер, який встановлюється на ба-
гажник чи дах і який притискає задню 
частину автомобіля до дороги.

Продовження 
у наступному номері

КУТОЧОК

ВОДІЯ
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Руслан Мороз

З 1 квітня 2019 року 
на пасажирів жито-
мирських маршруток 
очікувала несподіван-
ка, але це був аж ніяк 
не першоквітневий 
жарт.

У маршрутних таксі з'явилися 
оголошення про те, що переве-
зення пільговиків буде платним, 
крім деяких категорій. Цього ж 
дня у мерії пояснили, що таким 
чином перевізники вимагають 
підвищення вартості проїзду 
або компенсацію за перевезення 
пільговиків.

У Житомирі поширюється 
інформація про підняття та-
рифів на проїзд до 7 гривень 
у тролейбусах і трамваях та до 
8 гривень у маршрутках. Проект 
рішення виконкому з відповідним 
рішенням розмістили на своїх 
ресурсах житомирські ЗМІ. Але 
такого документа на офіційному 
сайті міськради ми не знайшли, 
та й керуюча справами виконав-
чого комітету міської ради Оль-
га Пашко заявила, що вона його 
взагалі не бачила. Тобто питання 
про інсайдерську інформацію 
залишається відкритим, але 
можемо припустити, що такий 
документ з'явиться в останню 
мить, щоб нікого не бентежити 
зайвий раз. Особливо на фоні 
постійного екстриму, коли під 
час поїздок в міських маршрутках 
відвалюються колеса на повному 
ходу – про такі випадки повідо-
мляють місцеві ЗМІ майже що-
тижня. Тільки дивом ще ніхто не 
постраждав. Останній випадок 
стався 12 квітня. У маршрутному 
таксі № 147 в Житомирі під час 
руху відпало колесо. Інцидент 
стався близько 10.25 на Великій 
Бердичівській, 36. На фото, наді-
сланих нашими читачами, мож-
на побачити одразу два колеса 
окремо від транспортного засо-
бу. Спроба отримати коментар 
у перевізника – ПП «Шеріфф» – 
закінчилася невдало.

Нагадаємо, в лютому 2019 
на житомирському перехресті 
у маршрутки № 4 на ходу відле-
тіло колесо і потрапило в авто-
мобіль. А 11 квітня 2019 на вулиці 
Троянівській у Житомирі марш-

рутка № 5 «Мальованка – Польо-
ва» застрягла в ямі на дорозі.

При такому жахливому ста-
ні транспортних засобів спроби 
збільшення тарифів призводять 
не просто до скандалів – вони 
можуть спонукати на більш дієві 
заходи, про які активісти вже не 
раз говорили, а саме до якогось 
фізичного впливу на місцевих чи-
новників. Такі спроби вже були: 
наприклад, на стіл заступника 
мера Дмитра Ткачука висипали 
пісок, однак до особливих дій це 
не призвело. Спроби «вправити 
мозок» чиновникам та змусити їх 
щось робити виявилися марними.

На позачерговому засіданні 
виконавчого комітету 12 квітня на-
магалися, але так і не розглянули 
питання про перевезення пільго-
виків у громадському транспорті. 
За словами представників міської 
влади, муніципалітет та приватні 
перевізники ще не випрацювали 
текст проекту рішення, який був 
би прийнятним для всіх, тому 
перемовини тривають.

Однак з 11 квітня в деяких 
маршрутках міста з'явилися по-
відомлення, що з 10-ї до 16-ї го-
дини для пенсіонерів проїзд буде 
коштувати 3 гривні. Такі рішення 
перевізників належним чином не 
задокументовані, та й про термін 
дії такої акції ніхто сказати не 
може.

Заступник мера Житомира 
Дмитро Ткачук не виключає мож-
ливості скликання ще одного по-
зачергового засідання виконкому, 
але чи буде з цього сенс, також не 
знає: «На сьогодні ми ще не має-
мо того варіанту документа між 
перевізниками та міською радою, 
який був би дійсно компроміс-
ним. Та позиція, яку декларують 

перевізники, певною мірою є 
неприйнятною. Вони не хочуть 
возити взагалі пільгові категорії 
безкоштовно, хочуть компен-
сації з бюджету, або щоб люди 
сплачували повну вартість плюс 
підвищення вартості проїзду як 
паралельний крок. Тривають пе-
реговори, досягнуто певних кроків 
з їхнього боку. Вони розширили 
перелік пільгових категорій, адже 
спочатку взагалі дуже жорстко 
визначили лише три категорії. 
Зараз їх вже вісім. Основну масу 
пенсіонерів з 10 до 16 погодились 
возити по три гривні. Але це поки 
що не весь перелік пунктів, які ми 
узгодили. Тому сьогодні рішення, 
яке б задовольнило тією чи іншою 
мірою обидві сторони, на жаль, 
немає. Виносити на виконком те, 
проти чого будуть виступати і самі 
перевізники, і члени виконкому, 
та просто поговорити на тему – 
немає сенсу».

17 квітня відбудеться чергове 
засідання виконавчого комітету 
Житомирської міської ради, а ось 
питання про перевезення піль-
говиків у міському громадському 
транспорті у порядку денному 
так і немає. Заступник мера Жи-
томира Дмитро Ткачук допускає 
можливість скликання ще одного 
позачергового засідання викон-
кому. Скільки це буде тривати – 
також відповіді немає.

Депутат Богунської районної 
ради Микола Череднік так про-
коментував ці перипетії: «Почну 
з економічного обґрунтування. Пе-
ревізники обґрунтовують еконо-
мічну складову, але реально жоден 
з них не може надати пасажиро-
потік. Не можна рахувати послугу, 
не знаючи, скільки людей вони 
перевозять. Тому всі ці розрахун-

ки можуть мати і 10 гривень, і 20 
гривень, але всі вони не є вірними, 
тому що не враховують кількості 
пасажирів. Тобто перевізники самі 
не знають, скільки їх маршрутки 
перевозять людей. Тому там пра-
цює система, про яку всі знають: 
є власник і є водії. Водії збирають 
готівку і в кінці зміни віддають 
власнику якусь фіксовану суму. 
Що там більше – це їх зарплата. 
Ніхто нічого не рахує.

З приводу того, що відпадають 
колеса. Я переконаний, що якщо 
тариф буде і сім, і вісім гривень, 
реально маршрутки не зміняться. 
Будуть їздити ті ж самі. Це вже 
було, коли тариф був три гривні, 
його підняли до п'яти гривень. 
Обіцяли також, що буде новий 
рухомий склад. Але в реальності 
нічого в якості перевезення не змі-
нилося. Тому що, на жаль, в нас 
перевізники диктують умови, а не 
місто. Місто може накласти санк-
ції, на які ніхто не звертає уваги. 
Міська рада ходить в суд, але всі 
суди програє.

Про те, що тариф буде по сім 
гривень, представники міськра-
ди та перевізники говорили ще 
рік тому. Вже така інформація є, 
але питання часу, коли вона буде 
оприлюднена. Так що перспек-
тив змін при цій владі, при цій 
команді я не бачу. Ще раз наголо-
шую, що умови диктує не місто, 
а перевізники».

Нагадуємо, що «війна» між пе-
ревізниками та чиновниками ме-
рії триває вже занадто давно, але 
завжди жертвами цих «бойових 
дій» стають жителі міста. Голова 
громадської організації «Центр 
розвитку громади та суспільних 
комунікацій», яка займається 
відстоюванням інтересів містян, 

Олександр Рошко ще взимку, на 
початку «бойових дій», зазначав:

«Сергій Сухомлін обіцяє ви-
рішити проблему транспорту… 
Дмитро Ткачук обіцяє… А тим 
часом обіцяної нової транспорт-
ної мережі і пріоритету для ко-
мунального транспорту так ніхто 
і не побачив. Будь-яка проблема не 
вирішується в міській раді. Є місь-
ка рада, яка повинна забезпечити 
якісне транспортне сполучення. 
Влада повинна розписати прави-
ла, яких всі будуть дотримуватися. 
Цього немає. Повинно нарешті 
бути вивчено пасажиропотік 
з урахуванням не лише тих марш-
руток, які прописані в місті, і не 
лише тільки міських, але всіх, які є 
на вулицях міста. А це і приміські 
маршрути, які чомусь обслугову-
ють саме центр міста. Вони також 
знімають пасажиропотік. Немає 
правил комунікації між пасажи-
ром та водієм. Заходить дитина, 
і водій вимагає у неї учнівське по-
свідчення. Це, може, правильно, 
але де це написано? Дитина у вісім 
років не повинна вступати в кон-
флікт з водієм, а водій з дитиною 
тим паче! Яким чином водій має 
спілкуватися з дитиною? Хто по-
винен це контролювати? Цього, на 
жаль, не знає ніхто. Кожен гребе 
на себе. Бізнес знахабнів! А грома-
да пройшла бар'єр байдужності. 
Будуть бити, вбивати, красти, ґвал-
тувати, але кожен перехреститься, 
скаже: слава Богу, що не мене, та 
піде далі… » – обурюється Олек-
сандр Рошко.

Транспортне питання вимагає 
якомога швидшого рішення, а не 
відкладання у довгий ящик, адже 
на кону – незахищені категорії на-
селення: пільговики. Хто править 
бал – побачимо зовсім скоро.

Власники маршруток крутять 
міською владою: проїзд  
по 8 гривень - не за горами
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Два роки тому 
у Житомирі звістка 
про те, що директор 
Житомирського ком-
бінату силікатних 
виробів, колишній 
депутат міської ради 
кількох каденцій 
Валерій Онопрієнко 
пішов служити до лав 
Збройних сил Укра-
їни, лунала не лише 
гучно чи сенсаційно, 
але й трохи загадково.

Адже не кожного дня і далеко 
не у кожному місті України тра-
плялися випадки, коли успішний, 
відомий та авторитетний чоловік 
покидав мирне життя і йшов слу-
жити до війська. Тому наше перше 
запитання у розмові із Валерієм 
Онопрієнком, яка відбулася вже 
через два роки після початку його 
служби, стосувалося причини, яка 
спонукала Валерія Васильовича до 
такого вчинку.

– Взагалі нічого дивного 
і сенсаційного у своєму дворіч-
ному перебуванні у складі 46-го 
батальйону спецпризначення 
«Донбас-Україна» я не бачу. Звіс-
но, за два роки, які в основному 
пройшли спочатку у зоні АТО, 
а потім – у зоні проведення опе-
рації об’єднаних сил, довелося по-
бачити чимало подій, зустрітися із 
багатьма людьми, із якими у мир-
ному житті я навряд чи міг мати 
зустріч, – каже Валерій Онопрієн-
ко. – Але якщо відповідати на ваше 
запитання, то треба зауважити, що 
наприкінці 2016-го – на початку 
2017-го року в Україні панували 
дещо інші суспільні настрої. Маю 
на увазі волонтерський рух, який 
хоча й втрачав свої масштаби 
зразка 2014–2015 років, все ж таки 
був достатньо масовим. Увага до 
військової операції на Донбасі два 
роки тому була іншою. Годі казати, 
що наприкінці 2016-го року були 
іншими сподівання наших людей. 
Тому мені, як людині із військовою 
освітою, досвідом служби і нави-
чками бойового офіцера, також хо-
тілося долучитися до того, чим по 
суті жила країна. Тим паче я розу-
мів, що контракт, який я укладав 
терміном на рік, не стане для мене 
особливим випробуванням, яке 
буде неймовірно тяжким.

�� –�Але служити Вам, 
Валерію Васильовичу, до-
велося не рік, а два…

– Так, для мене це була певна 
несподіванка, але так сталося. За-

вершення терміну мого річного 
контракту припало на період, 
коли мій батальйон проходив 
період ротації, а новачків нікому 
було просто навчати. Зауважу, 
що навчити новачків правильно 
і вміло служити в умовах по-
стійних обстрілів та бути у стані 
повної готовності до можливого 
«контакту» із супротивником – 
завдання критично важливе для 
будь-якої військової частини. За 
рік, який я прослужив у баталь-
йоні «Донбас», у мене з’явилося 
багато друзів з числа бойових 
побратимів, із числа волонтерів, 
які нам допомагали чим завгод-
но. Звідси – особливе ставлення 
до того, щоб людям, які щойно 
прийшли до війська і, тим паче – 
потрапили, по суті, на передову, 
передати максимум знань, умінь 
та навичок, які ніким не писані, не 
зазначені у військових статутах чи 
інструкціях. Кожна війна має свої 
особливості і свій «почерк», а тому 
все це варто враховувати кожному, 
хто прибуває у район так званої 
«операції об’єднаних сил».

�� –�Виходить, ваш річ-
ний контракт перетворив-
ся у дворічний тому, що Ви 
вважали своїм обов’язком 
передати досвід новопри-
булому поповненню?

– Я не стану переповідати усіх 
тих подій, які відбувалися упро-
довж обох років моєї недавньої 
військової служби. Але зазначу, що 
після того, як ми підготували по-
повнення батальйону, я все ж таки 
збирався додому. Проте сталося 
так, що батальйон «Донбас» влітку 
минулого року потрапив у район 
усім відомої Світлодарської дуги, 
де служити довелося у винятково 
напружених умовах очевидного 
загострення ситуації. Скажу так: 
я відчував, що покинути військову 
частину, де я став своїм, де мене 
поважали і головне – сподівались 
на мій військовий досвід, я просто 
не міг. Потім, коли ми відійшли 
вже на відпочинок, виявилося, що 
у Збройних силах України контр-
акт укладають лише на рік чи на 
два. Тому довелося служити по-
вних два роки.

�� –�Все ж таки це дуже 
тривалий термін за будь-
якими мірками, а особли-
во – в умовах війни.

– Так, що б і хто не казав, на ві-
йні час спливає по-іншому. Якщо 
не вдаватися до деталей військо-
вого побуту, то скажу просто – це 
дуже важка праця в умовах ре-
альної небезпеки життю людей. 
У моєму випадку – життю моїх 
підлеглих, яких я навчав не лише 
на зборах і полігонах, а головним 

чином – на позиціях в умовах 
безпосереднього протистояння 
із противником. Зауважу, наш 
батальйон спецпризначення «Дон-
бас-Україна» вважався і вважаєть-
ся елітною військовою частиною 
саме завдяки гарній військовій 
виучці особового складу і голо-
вним чином – завдяки дисципліні, 
яку запровадило командування 
батальйону. Про нашого комба-
та «Філіна» розповідають багато 
цікавих речей, але те, що «Дон-
бас-Україна» воював винятково 
успішно і майже без втрат – зна-
чною мірою саме його заслуга.

�� –�І все ж таки без втрат 
не обходилося?

– На жаль, так. Вже напри-
кінці моєї служби наш батальйон 
зазнав відчутної втрати, коли 2-го 
квітня 2019 року внаслідок дуже 
потужного обстрілу загинула 
кулеметниця Яна Червона та її 
побратим Олексій Мілютін.

�� –�За яких обставин 
сталася ця трагедія?

– Бліндаж, у якому знахо-
дилися бійці, під час обстрілу 
потрапив під обстріл 152-мілі-
метрових гаубиць. Сила снаря-
дів виявилася потужнішою від 
тих укріплень, які ми збудували, 
а тому шансів вижити для тих, хто 
по суті потрапив у вогняну пастку 
у зруйнованому бліндажі, не було. 
Зауважу, що подібні обстріли є 
грубим порушенням так званих 
«мінських домовленостей». Таке 
траплялося і раніше, але якраз 
у цей день противник вдало ви-
користав коригування свого вогню 
за допомогою безпілотників. Тому 
вогонь виявився таким вражаюче 
прицільним і з такими жахливи-
ми наслідками.

�� –�Валерію Васильо-
вичу, у зведеннях зі сходу 

України час від часу лунає 
інформація про запрова-
дження перемир’я. Наскіль-
ки часто вони траплялися 
і які наслідки мали?

– Про перемир’я ми дізна-
валися не лише із новин по теле-
візору, але й по тому, як розвива-
лися події вздовж так званої лінії 
межування. По-перше у нас, на 
фронті, перемир’я мали певні 
назви. Бували «шкільні» та «по-
сівні» перемир’я, оголошувалися 
і новорічно-різдвяні чи великодні 
перемир’я. Цікаво, що супротив-
ник використовував цей час для 
зміцнення своїх фортифікаційних 
укріплень. До речі, ресурси для 
цього із того боку витрачалися 
астрономічні. Якщо наші бліндажі 
будувалися в основному за раху-
нок кількашарового дерев’яного 
перекриття, то супротивник часто 
облаштовував бліндажі та доти із 
бетону. Знову ж таки для цього під 
час перемир’я на позиції «сєпарів» 
прибувала спеціальна інженерно-
саперна техніка. Звісно, усім зро-
зуміло, звідкіля вона прибувала.

�� –�Взагалі присутність 
Росії на тому боці «лінії 
фронту» довелося відчути?

– Ще й як. Ми навчилися без-
помилково визначати, хто здій-
снює артобстріли наших позицій. 
Коли це роблять кадрові артиле-
ристи Збройних сил Російської 
Федерації, це відчувається за при-
цільністю, кучністю потраплян-
ня снарядів та мін. Знову ж таки 
росіяни повністю забезпечують 
позиції та розташування бойових 
порядків «сєпарів» засобами елек-
тронної протидії. Це призводить 
до того, що, наприклад, наші без-
пілотники втрачають керованість 
і будь-яку ефективність. І навпа-
ки – їх безпілотники в умовах 
радіоелектронного супроводу 

завдають нашим частинам від-
чутних втрат. У цьому ЗСУ ще 
суттєво відстають від найновішого 
військового обладнання, яке по-
стійно надходить із Росії і часто 
випробовується на Донбасі.

�� –�Але загалом, Валерію 
Васильовичу, за той час, 
який ви провели по суті 
на передовій, у Збройних 
силах України зміни таки 
сталися?

– Звісно, що так. Насампе-
ред це відчувається у якості на-
шого спорядження, зручності та 
функціональній досконалості усіх 
зразків військової форми службов-
ців ЗСУ. Щодо військового спо-
рядження і озброєння, то тут ми 
відстаємо, бо супротивник весь час 
отримує найновіше озброєння, 
яким оснащена нинішня армія 
Російської Федерації. Зрозуміло, 
тут ми маємо вживати якомога 
рішучіших заходів для досягнен-
ня паритету в якості оснащення 
та озброєння. Водночас мушу 
зазначити, що ЗСУ сьогодні від-
чувають гостру нестачу офіцерів 
і загалом особового складу у час-
тинах, що беруть участь в операції 
об’єднаних сил. Ну і тепер про те, 
що дошкуляє нашій армії най-
більше. Це так звана «позиційна 
війна». Хоча про її згубний влив 
на бойовий дух військових, які пе-
ребувають здебільшого в окопах 
та бліндажах, військові знають, 
проте на Донбасі наша армія вже 
втомилася від «окопного сидіння». 
Потрібні рішучі й ефективні дії, 
у яких військові мають відчувати 
свою значимість, дух та настрій. 
Ну і водночас за потреби – визна-
чати свої помилки, слабкі місця, 
які варто негайно виправляти.

�� –�А тепер, після дво-
річної служби в ЗСУ, вам до-
ведеться звикати до нового 
життя… Відчуваєте зміни, 
які сталися тут за вашої від-
сутності?

– Відчуваю, ще й дуже відчу-
ваю. Це, мабуть, тема для окремої 
розмови, але зміни таки стали-
ся. І знову ж таки, на жаль, – не 
на краще! Але, як кажуть, нам 
своє робить. В тилу інакше, ніж 
на фронті, але ніхто не сказав, 
що легше. Але тепер я вдома, я – 
у Житомирі, і цьому дуже радий!

�� –�Зичимо Вам швидкої 
адаптації до мирного життя 
і, звісно, швидких, зримих 
успіхів у мирному житті!

– Спасибі за побажання, за 
розмову і, як кажуть, – навзаєм!

Розмову записав  
Микола Корзун

Валерій Онопрієнко: «За два роки – змін 
багато. Але головне – я тепер вдома!»
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Президентські 
вибори засвідчили, 
що в суспільстві пере-
важають протестні 
настрої, що виборці 
голосують радше 
«проти», аніж «за». 
До цього їх спонукає 
розчарування владою, 
тотальна бідність 
і відсутність будь-
яких перспектив. У та-
кій непевній ситуації 
надзвичайно важливо 
зберегти стабільність 
у державі. Для цього 
Україні потрібен силь-
ний прем’єр-міністр, 
який урівноважив би 
президента.

Не всі знають, що, за чин-
ною Конституцією, Україна – 
не президентська республіка, 
а парламентсько-президент-
ська. З огляду на це Основний 
закон передбачає механізми 
противаг президентській владі. 
Провідна роль тут відводиться 
Верховній Раді, яка формує та 
контролює національний уряд.

Кабмін не складає повно-
важень перед новообраним 
президентом, водночас уряд 
автоматично йде у відставку 
при обранні нового парла-
менту.

Сфера відповідальності 
президента – зовнішня та без-
пекова політика. Тож глава 
держави має право подавати 
кандидатури лише двох членів 
уряду – міністра закордонних 
справ та оборони. До речі, їх 
має затвердити Верховна Рада. 
Усіх інших претендентів на мі-
ністерські посади парламентові 
пропонує прем’єр-міністр.

Хоча президенти люблять 
відкривати нові мости і заводи, 
реального впливу на економіку 
глава держави не має. Клю-
човою фігурою в державі за 
змішаної, парламентсько-пре-
зидентської, системи є прем’єр-
міністр. Саме він відповідає 
за стан справ в економіці та 
соціальній сфері, опікується 
тарифами та споживчим ко-
шиком громадян.

Оскільки від прем’єр-
міністра залежить рівень 
життя українців, цю посаду 
повинен обіймати досвідче-
ний господарник і впливо-
вий політик. Оскільки нині 
економіка країни перебуває 
в глибокій кризі, керувати 
Кабміном має антикризовий 
менеджер, здатний за корот-
кий термін переламати не-
гативні тенденції.

В Україні таких людей, 
ефективних і незаплямова-
них, – обмаль. І першим на 
думку спадає прізвище Юлії 
Тимошенко. Вона двічі очо-
лювала уряд і досягла на цій 
посаді відчутних результатів. 

Це завдяки Тимошенко «Кри-
воріжсталь» продали на прозо-
рому аукціоні за фантастичні 
4,8 млрд доларів США, чого ра-
ніше ніколи не було в Україні. 
Це Тимошенко знищила ко-
рупційні схеми в енергетичній 
сфері, перенаправивши гроші 
в державний бюджет.

Юлія Тимошенко ефектив-
но працювала на покращення 
життя різних категорій гро-
мадян: підвищувала зарпла-
ти бюджетникам, ініціювала 
держпрограми у сфері меди-
цини, започаткувала виплати 
при народженні дітей, без-
коштовно видавала селянам 
сертифікати на приватизацію 
землі тощо.

І –  найголовніше: пере-
буваючи на посаді прем’єр-
міністра, Тимошенко вдвічі 
збільшила держбюджет, 
тому й з’явилися кошти на 
соціальні проекти. Навіть за-
рубіжні експерти відзнача-
ли, що в тих умовах це було 
справжнє диво.

На жаль, протягом най-
ближчих місяців ситуація 
в країні навряд чи зміниться 
на краще, адже продовжува-
тиме працювати чинний уряд, 
що взяв курс на підвищення 
тарифів ЖКГ та знищення інф-
раструктури на селі, внаслідок 
чого там уже зникли медики 
та поштарі.

Реальний шанс змінити 

внутрішню політику, котра 
впливає на кожного українця, 
з’явиться восени, коли про-
йдуть парламентські вибори. 
Адже саме тоді новообрана 
Верховна Рада займеться 
формуванням нового уряду й 
постане питання про пошук 
ефективного прем’єр-міністра.

Тимошенко була найкра-
щим головою Кабінету Міні-
стрів України. Нині вона, як 
і раніше, має авторитет у ді-
лових колах та підтримку серед 
населення. На президентських 
виборах-2019 лідер «Батьків-
щини» посіла третє місце. І, 
не зважаючи на наявні докази 
фальсифікацій на користь чин-
ного президента, Тимошенко 
прийняла результат, щоб не 
розхитувати ситуацію в країні.

Виступаючи перед голо-
вами депутатських фракцій 
і комітетів, Тимошенко наго-
лосила: нині Україна постала 
перед викликом непрофесій-
ного управління.

«За декілька місяців розпо-
чинається парламентська ви-
борча кампанія і ще можна все 
виправити й повернутися до 
справжнього державотворен-
ня», – сказала лідер «Батьків-
щини» й додала: «Ми можемо 
об’єднатися і реально змінити 
країну. Нам треба йти шляхом 
впевненості, єдності, державної 
та політичної мудрості, 
служити людям та вбе-
регти країну».

Сергій МАЦІЄВСЬКИЙ

Якою буде Україна,  
залежить від майбутнього 
Прем’єр-міністра

49 листів гумового 
покриття було ви-
крадено з території 
інклюзивного спорт-
майданчика, на якому 
проходить завершальна 
стадія реконструкції.

Про це на своїй сторінці 
у Facebook повідомив виконроб 
Олег Котенко, який працює на 
даному об’єкті.

«Нет слов! Сегодня ночью 
со спортивной площадки на 
Киевской, 13 украли резиновое 
покрытие. Полицию вызвали, 
ищем и пытаемся получить 

видео с ближайших камер на-
блюдения. Но хочется спросить 
у тех «людей», которые это 
сделали: для чего вам эти 49 
листов покрытия, это сделает 
вас счастливее, богаче? На этом 
объекте я прораб. Здесь еще 
ведутся работы, а уже такая 
ситуация. Надеюсь, что наши 

правоохранительные органы 
сработают, но также прошу 
свидетелей откликнуться, лю-
бая информация важна! Пишите 
в личку», – написав виконроб.

На місце викрадення було 
викликано поліцію. Наразі про-
водяться слідчі дії. Просимо 
людей, які володіють будь-якою 

інформацією щодо викрадення, 
повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, згідно з укладеним 
договором від 4 вересня 2018 року, 
вартість реконструкції майданчи-
ка по Київській, 13 склала 2 млн 
644,3 тис. грн. Тендер відбувся 
влітку 2018, переможцем його 
стала фірма «Фаворит ОПТ».

У центрі Житомира з майбутнього інклюзивного 
спортмайданчика викрали покриття
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Як проголосувати  
за місцем перебування?

Виборець, який не здатний са-
мостійно пересуватися, має пра-
во голосувати за місцем перебу-
вання. Про це у списку виборців 
повинна бути відмітка навпроти 
вашого прізвища: «НСП» – не 
здатний самостійно пересувати-
ся. Роз’яснення надано в межах 
проекту «Я маю право!».

Для того, щоб дізнатися, чи 
є у списку виборців відмітка 
«НСП» – зверніться до дільнич-
ної виборчої комісії за місцем 
голосування та ознайомтеся зі 
списком виборців.

В іменному запрошенні на 
вибори має бути вказано:

«У зв'язку з наявністю у спис-
ку виборців стосовно Вас від-
мітки про постійну нездатність 
пересуватися самостійно пові-
домляємо, що Вам буде надана 
можливість проголосувати за 
місцем перебування».

Якщо у списку відсутня по-
мітка «НСП»:

1. Зверніться до дільничної 
виборчої комісії із власноруч 
написаною заявою з прохан-
ням забезпечити голосування 
за місцем перебування. Заяву 
можна подати особисто або 
через інших осіб.

2. У заяві вкажіть адресу міс-
ця свого перебування.

3. До заяви додайте медичну 
довідку про стан здоров'я.

4. Дільнична виборча комісія 
своїм рішенням надає можли-
вість голосувати за місцем пере-
бування.

5. Заяву подайте до дільнич-
ної виборчої комісії не пізніше 
20-ї години останньої п’ятниці 
перед днем виборів.

ВАЖЛИВО! Члени дільнич-
ної виборчої комісії зобов'язані 
перевірити факт тимчасової не-
здатності виборця самостійно 
пересуватися.

У день голосування до вибор-
ця прибувають члени дільничної 
виборчої комісії з виборчими бю-
летенями, опечатаною або оплом-
бованою виборчою скринькою та 
витягом зі списку виборців.

Для забезпечення прозорос-
ті голосування виборець, який 
голосуватиме за місцем пере-
бування, допускає у відповідне 
приміщення членів виборчої 
комісії, офіційних спостерігачів, 
кандидатів чи їх довірених осіб.

Виборець в режимі таємно-
го голосування, без присутності 
будь-кого, у тому числі кандида-
та на пост Президента України, 
офіційних спостерігачів, членів 
виборчої комісії, заповнює ви-
борчий бюлетень та опускає 
його до виборчої скриньки.

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

ФОКУС УВАГИ:  
що коментують житомиряни  
у мережі Інтернет

Анастасія Ліберман

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

ТОП‑1. Міськрада замовила 
за 1,5 млн грн проект 
будівництва Палацу спорту 
на Старому бульварі

Управління капітального бу-
дівництва міської ради замовило 
проектну документацію для бу-
дівництва Палацу спорту, який 
планують звести поряд з міським 
парком. Містяни активно долучи-
лись до обговорення події.

«На будівництво спортзали для 
ЗОШ 32 виділяють кошти уже 3 
роки і виділити не можуть. На 
діагностичну апаратуру в дитячий 
кардіоцентр збирають по школам. 
Сміття літає по всьому місту, доріг 
майже немає… Проблем більш сут-
тєвих – ціла купа. Ось тільки такі 
проблеми для деяких – не актуаль-
ні», – коментує Анна Бойченко.

«Уявіть вартість всього бу-
дівництва, якщо тільки проект 
обійшовся в 1.5 млн грн! Хто ви-
бирав цю безсовісно-безсмертну 
владу?» – обурено коментує Тетяна 
Ярмолюк.

«1,5 млн засвоїли! Які молодці! 
Потім ще на правки і удоскона-
лення спишуть і так далі. В усіх 
цивілізованих країнах виділяється 
земля і оголошується конкурс, хто 
із забудовників подасть кращий 
і досконаліший проект, взявши на 
себе зобов’язання збудувати його 
вчасно і за обгрунтовані кошти!» – 
пише Микола Козачук.

«Це класно! Але тих проектів 
уже штук 20. Давайте доробимо 
спочатку по набережній і стаді-
он, бо ні туди, ні туди грошей не 
вистачить», – пропонує Богдан 
Яремчук.

«Все лише великі плани. Отак 
нинішня влада кине все це на 
роздоріжжі долі, і гроші, можна 
вважати, підуть по повітрі. От не-
вже наразі немає актуальніших 
проблем у місті, можу особисто 
перерахувати неозброєним оком 
їх, а от чомусь чиновники не хочуть 
бачити», – запитує Богдан Меньков.

ТОП‑2. У Житомирі 
продовжили  
опалювальний сезон

На терміновому позачерго-
вому засіданні виконкому через 
нестійкі погодні умови виріши-
ли продовжити подачу тепла до 
22 квітня. Житомиряни комен-
тують новину. Більшість містян 
бідкається, що батареї холодні, 
тому в помешканнях прохолодно.

«Вокзальная. Батареи с 11 чис-
ла холоднючие, и на ночь их никто 
не включает», – коментує Катерина 
Адрійчук.

«Деньги спать не дают наше-
му теплоэнерго! Что они греют 
и кого, непонятно, но плату возь-
мут как положено! Хватит изде-
ваться над людьми!» – обурено 
пише Катя Бождоганова.

«Де його включили? Пр. Миру – 
холодні ще з минулого тижня, а ра-
хунок принесуть як за люті моро-
зи», – коментує Інна Темчук.

«И у нас холодно в квартире, 
и батареи лёд – район Глобала», – 
приєднується до обговорення 
Наталія Пойта.

«У нас на Гоголевской – теплые 
батареи. Некоторые ОСББ, у кого 
счетчики, сами отключили», – 
пише Ірина Мамутова.

ТОП‑3. У маршрутному таксі 
№ 147 під час руху  
відпало колесо

Інцидент стався на Великій 
Бердичівській, 36, біля Т-подібного 
перехрестя з вулицею Чорновола.

«Прочитав постанову про під-
вищення вартості проїзду у 2 рази, 

але так і не зрозумів: підвищення 
стосується усіх перевізників, неза-
лежно від форми власності? Якщо, 
наприклад, у комунальному тран-
спорті є валідатори, нехай не всі 
увімкнені, але є, і там не буде про-
блем із оплатою готівкою, безкон-
тактно та карткою житомирянина, 
то яка ситуація буде у приватних 
перевізників? У постанові напи-
сано, що у разі відсутності або 
несправності валідатора вартість 
проїзду коштуватиме 1 гривню. 
Це якщо я правильно все зрозумів. 
А тепер моделюємо ситуацію: сі-
даю я в умовну 10-ку, і там немає 
валідатора. Згідно з постановою 
міської ради, я маю право запла-
тити за проїзд 1 гривню, власне 
яку я буду давати водію. Тепер 
питання: наскільки голосно буде 
кричати на мене водій, з якою 
силою я отримаю копняка при 
виході та скількома літрами крові 
наллються очі у кермувальника 
у даній ситуації?» – коментує Ар-
тем Міліневський.

«Це, мабуть, до підвищення 
ціни таке коїться, і, на думку місь-
кої влади, це є якісні умови пере-
везень! Просто уявіть собі, якби це 
сталось на корбутівському мосту, 
коли маршрутка 80 женеться, які 
могли б бути наслідки?!» – запиту-
ється Наталія Комаринська.

«Коли нарешті наша шановна 
влада прибере ці розвалюхи, які 
смердять, трусяться і розвалюють-
ся? Хочеш возити людей – придбай 
нормальний транспорт! Заро-
бляй!» – пропонує Наталія Радчук.

«Вартість проїзду піднімають, 
а людей гірше, ніж скотину, во-
зять. Цій газелі взагалі вже пару 
років місце на звалищі, а не на до-
рогах міста! Куди взагалі дивлять-
ся контролюючі органи? Власники 
маршрутів самі пільгові категорії 
визначають, знімають пільговий 
проїзд, випускають на рейс відра 
з болтами, роблять, що заманеться 
на очах у всього міста, і нікому до 
цього немає діла. Якось дивно», – 
коментує житомирянин Максим.

«В нас може щось і зміниться 
в плані якості перевезення гро-
мадян тільки тоді, коли вже буде 
пізно, коли не дай Боже станеть-
ся лихо і постраждають невинні 
люди, що заплатили 8 грн. От 
тоді може й почнуть шевелитись, 
і щось-таки зміниться в якості та 
контролі перевезень громадян на-
шого міста та області загалом», – 
передбачає Настя Рошко.

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

Серед населення 
все більше набува-
ють розголосу нові 
сервіси веб-порталу 
електронних послуг 
Пенсійного фонду 
України. Така система 
дистанційного об-
слуговування перед-
бачає спрощення 
у вирішенні питань та 
звернень громадян до 
місцевих округів ПФУ.

Із запровадженням нововве-
день черги в обслуговуючих від-
ділах Пенсійного фонду мають 
відійти у минуле. Раніше навіть за-
для звичайної консультації у спе-
ціаліста пенсіонерам доводилось 
витрачати по півдня. Проблема 
полягала у неможливості, окрім 
як під час особистого звернення, 

отримати будь-який документ чи 
інформацію від Пенсійного фонду, 
і ситуація досягла критичного рів-
ня. Працівники просто фізично не 
справлялися з напливом громадян 
і не здатні були забезпечити якісне 
та швидке консультування.

Завдяки серверній системі 
проекту USAID «Трансформація 
фінансового сектору», яку отри-
мав Пенсійний фонд, послуги 
стали доступні онлайн, і, корис-
туючись веб-порталом, українці 
можуть дистанційно вирішувати 
всі необхідні питання. Обслуго-
вуюча система ПФУ наблизилася 
до європейської з доступом пен-
сіонерів, застрахованих осіб та 
страхувальників.

На сьогодні за допомогою веб-
порталу можна: отримати інфор-
мацію про страховий стаж, нара-
ховану заробітну плату та сплачені 
страхові внески; переглянути дані 
власної пенсійної справи; сформу-
вати запити на підготовку доку-
ментів; подати скаргу; записатись 
на прийом до фахівців фонду; 
отримати інформацію про стан 
розрахунків платників.

– «Наш веб-портал ще більше 
розширює сферу послуг», – зауважила 

Валентина Боршовська, заступник 
директора Департаменту інфор-
маційних систем та електронних 
реєстрів ПФУ.

З кожним роком відсоток 
користувачів інтернет-ресурсів 
збільшується, тому ймовірно, 
що он-лайн сервіси ПФУ не лише 
оптимізують, а й збільшать по-
пуляризацію серед користувачів. 
У подальшому прогнозується 
поступовий перехід більшості 
громадян на дистанційну форму 
отримання послуг.

Створивши належні умови, 
Пенсійний фонд відкрив мере-

жу з 731 спеціального залу об-
слуговування, з вільним доступом 
практично в кожному районному 
управлінні.

«На сьогодні організаційна 
структура Пенсійного фонду 
України відповідає тим вимогам, 
які ставляться для забезпечення 
комфортного обслуговування грома-
дян. У нас є підрозділ, який щоденно 
здійснює обслуговування громадян. 
Головний крок – впровадження ново-
го програмного забезпечення. Тепер 
людина може звернутися в будь-
який район надання послуг, незва-
жаючи на місце реєстрації. Ми пла-
нуємо всі пенсійні справи перевести 
в електронний вигляд. Проривом 

стало удосконалення системи дис-
танційного надання послуг: гаряча 
телефонна лінія, звернення через 
електронну пошту і створення 
веб-порталу. Ми створили такі 
можливості не тільки для пенсі-
онерів, а й для застрахованих осіб, 
є особистий кабінет для страху-
вальників», – повідомила Ірина Ков-
пашко, заступник голови правління 
Пенсійного фонду України.

Зареєструватись на веб-
порталі можна двома способа-
ми: подати заяву для реєстрації 
до органу Пенсійного фонду або 
онлайн-реєстрація за допомогою 

електронного цифрового підпису 
(ключ ЕЦП). З усіма інструкціями 
реєстрації можна ознайомитися 
на сайті Пенсійного фонду Украї-
ни або в самому правлінні. У кож-
ному центральному і віддаленому 
відділі ПФУ знаходиться спеці-
аліст, який консультує жителів 
того чи іншого округу і має доступ 
до веб-порталу. Наразі онлайн 
система знаходиться на етапі 
вдосконалення та інформування 
серед населення. Додатковою по-
слугою стало СМС-інформування, 
що миттєво поширилось серед 
населення і викликало задоволен-
ня споживачів послуг Пенсійного 
фонду України.

Сервіси веб‑порталу 
електронних послуг  
на Житомирщині

Житомирщина активніше почи-
нає використовувати онлайн сервіс. 
Понад 93 тис. житомирян корис-
туються веб-порталом Пенсійного 
фонду України. З кожним днем їх 
стає більше. Тільки з початку 2019-
го зареєструвалися близько 4 тис. 
нових користувачів.

«Ми ведемо роз’яснювальну робо-
ту в кожній ОТГ та рекомендуємо 
нашим колегам на місцях надавати 
більше інформації для населення», – за-
значив Іван Заінчковський, начальник 
головного управління Пенсійного фонду 
України в Житомирській області.

Найактивнішими користува-
чами є жителі міст Житомира, 
Бердичева та Новограда-Волин-
ського. Найменше віддалені по-
слуги використовують жителі 
Ємільчинського, Хорошівського 
та Коростишівського районів.

«У п’ятницю я була в місцевому 
правлінні Пенсійного фонду. Після 
скорочення кадрів черги стали наба-
гато більшими через брак спеціаліс-
тів. У мене не завжди є інтернет, щоб 
вирішувати питання дистанційно. 
Особисто для мене нова система обслу-
говування поки що не зрозуміла. Хоча 
я отримую СМС-інформування, що є 
доволі зручно», – запевнила пані Олена, 
жителька Ємільчинського району.

Відбувається перехід на електро-
нну форму звернень та роз’яснень. 
У 2019 році від громадян зареє-
стровано 273 повідомлення на веб-
порталі, що в 1,8 раза більше за 
минулорічний показник.

Потрібен час, щоб у всіх регі-
онах популяризувалась система 
дистанційного обслуговування. 
Головною метою визначено: якнай-
краще поінформувати та заохотити 
українців до користування новою 
онлайн системою надання послуг. 
Зрозуміло, що нова система обслу-
говування не тільки заощадить час, 
а й оптимізує видатки.

Інноваційні виклики  
Пенсійного фонду України
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Аліна Бойко

В чому ж секрет 
успішних людей, 
і чи обмежується він 
удачею і талантом? 
«20 хвилин» продо-
вжує цикл статей про 
успішних підприєм-
ців нашого міста.

Цього разу у рубриці про 
успішних ведемо розмову з ке-
рівником готельно-ресторанного 

комплексу «Дубки» Катериною 
Забродською.

Комплекс «Дубки» знаходить-
ся в мальовничому, екологічно 
чистому куточку нашого міс-
та – в гідропарку, поблизу річки 
Тетерів, в дубово-сосновому гаю. 
Пишність природи, різноманіт-
ність дозвілля, домашня їжа, за-
тишок і комфорт для релаксації 
душі – все це створює чудовий 
настрій для повноцінного від-
починку. Комплекс «Дубки» – це 
казкове місце, яке не перестає 
дивувати своїх гостей шикарним, 
неповторним, унікальним і роз-
кішним місцем розташування. 
У ресторані ви зможете скушту-
вати страви, приготовлені з висо-
коякісних домашніх продуктів! 
Українська кухня вразить вас 
своєю вишуканістю і багатогран-
ністю смакових якостей, а також 
унікальністю подачі страв. Усі 
частування готуються за старо-
винними рецептами прадавньої 
кухні, які зберігаються в найсу-
ворішому секреті у майстерних 
кухарів. Вже сьогодні у розпо-
рядженні підприємства новий 
кондитерський цех.

Цікавимося у пані Катерини 
секретами успіху.

�� А л і н а  Б о й к о :  Ч и 
важко бути підприємцем 
у наш час?

Катери на Забродс ьк а: 
Дуже важко. А все тому, що 
країна не створює умови для 
розвитку малого та середнього 
бізнесу, а навпаки, його знищує, 
аби олігархи могли зміцнювати 
свій бізнес, тим самим перешко-
джати повністю діяльності мало-
го та середнього бізнесу.

�� Аліна Бойко: На Вашу 
думку, якими є шляхи по-
долання проблем мало-
го та середнього бізнесу 
в Україні?

Катерина Забродська: По-
перше, в країну повинні при-
йти нормальні люди, які будуть 
зацікавлені в тому, щоб країна 
почала підніматись. Уряд пови-
нен розробляти спеціальні фі-
нансові та економічні програми 
для розвитку бізнесу малого та 
середнього. По-друге, потріб-
но зробити доступні кредити 
для підприємців під адекватні 
відсотки. Скажімо, має бути 
правильне кредитування, яке 
практикують у всьому світі, – це 
під 3–5%. А не так, як є в нашій 
країні, – під 30–40%.

�� Аліна Бойко: З чого 
починався Ваш шлях до 
успіху? Чи мріяли Ви з ди-
тинства стати підприєм-
цем?

Катерина Забродська: Я за 
фахом – економіст-фінансист, 
працювала на великих підприєм-
ствах і у фінансових структурах. 
Так, напевно, склалось у житті, 
що ще зовсім юною, в 21 рік, 
я прийшла відкривати підпри-
ємство і вже 12 років успішно 
тут працюю. Хоча, чесно кажу-
чи, багато хто казав, аби я зали-
шила цю справу, тому що буде 
крах і нічого не вийде з цього. 
Але головне – не опускати руки, 

адже все залежить 
від нас. Як ти себе 
налаштуєш –  так 
і буде. Я сказала 
собі: «Якщо інші 
можуть, чому я не 
зможу?!» З кожним 
роком я розвиваю 
та вкладаю в під-
приємство, роз-
робл яю новіт н і 
програми. Напри-
к лад,  нещодано 
ми запустили свій 
кондитерський цех, 
а ще рік тому я мо-
гла про це лише 
мріяти. Щороку 
ми йдемо в ногу 
з часом, не стоїмо 
на місці.

�� А л і н а 
Бойко: Чи ви-
н и к а є  у  В а с 
почуття стаху, 
коли беретесь 
за новий про-
ект?

Катерина За-
б р о д с ь к а :  Н і , 
абсолютно. Якщо ти хочеш чо-
гось, ти повинен розуміти, що 
на твоєму шляху будуть пере-
шкоди, сумніви і т. д. Але якщо 
я наважилась, я йду і роблю це. 
Не може бути страшно, ти ро-
зумієш, що у тебе в підпоряд-
куванні люди, які надіються на 
тебе, ти повинна дати їм роботу 
і зарплатню. Керуючись цим, 
я розумію, що потрібно шукати 
і робити щось нове, і, як керів-
ник, я не маю права на помилку 
і на страх. Якщо навіть щось і не 
вийде – це колосальний досвід та 
наука. Тому боятись не потрібно.

�� Аліна Бойко: Якими 
словами Ви б охарактери-
зували поняття «успіх»?

Катери на Забродс ьк а: 
Успіх –  це віра в себе та під-
тримка рідних і близьких лю-
дей. Адже віра та дія – це голо-

вні складові успіху. Тому тільки 
вперед – і з вірою в себе!

�� Аліна Бойко: Що б Ви 
порадили та побажали по-
чинаючим підприємцям?

Катери на Забродс ьк а: 
Найперше, що б я побажала 
починаючим підприємцям, це 
вірити в себе. По-друге, не зупи-
нятись. Якщо у вас є ідея, проект, 
потрібно відкинути страх в сто-
рону, йти тільки вперед, вірити 
в себе і, звичайно, діяти. Адже, 
сидячи на місці, думати про свої 
бажання – замало для того, щоб 
мати успіх, для цього потрібно 
прикласти руки і весь час діяти, 
адже однієї мрії замало. Весь час 
йти вперед і ніколи не боятись, 
адже страх – наш головний ворог, 
який сковує і зупиняє нас. Тому 
відкидайте його в сторону – і ні 
кроку назад!

Катерина Забродська: «Віра та 
дія – це головні складові успіху»
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Анастасія Ліберман

На позачерговому 
засіданні виконавчо-
го комітету 12 квітня 
відбувся перерозпо-
діл субвенції з дер-
жавного бюджету.

Місцевим бюджетам на 
проведення робіт, пов’язаних 
зі створенням і забезпеченням 
функціонування центрів на-
дання адміністративних по-
слуг, ухвалено рішення щодо 
спрямування 2 млн 159 тис. 313 
гривень на виконання об’єкта 
в форматі «Прозорий офіс» за 
адресою: м. Житомир, площа 
Польова, 8. Головний розпо-
рядник коштів – управління 
капітального будівництва Жи-
томирської міської ради.

«А також рішенням ухва-
лено перерозподіл видатків, 
які здійснюються за рахунок 
субвенції з державного бюдже-
ту на виплату допомоги сім’ям 
з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, особам, які не мають 
права на пенсію, особам з інва-

лідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, непрацюючій 
особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, до-
помоги по догляду за особами 
з інвалідністю І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розла-
ду, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній 
особі, яка доглядає за особою 
з інвалідністю І групи, а також 
за особою, яка досягла 80-річ-
ного віку, в зв’язку із змінами 
в законодавстві та з врахуван-
ням очікуваного нарахування 
пільг та компенсацій до кінця 
бюджетного року», – розпові-
ли у департаменті соціальної 
політики міськради.

Передбачається здійснення 
нових видів виплат:

• на відшкодування послуги 
з догляду за дитиною до трьох 
років «муніципальна няня» 
сім’я може щомісяця отри-
мувати 1 тис. 626 гривень на 
відшкодування послуги няні. 
Станом на 1.04.2019 року вже 
звернулось 5 осіб за даним ви-
дом допомоги;

• надання допомоги на 
дітей, хворих на тяжкі пери-
натальні ураження нервової 
системи, тяжкі вроджені вади 

розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворю-
вання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні роз-
лади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі 
або хронічні захворювання 
нирок IV ступеня, на дитину, 
яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації ор-
гана, потребує паліативної 
допомоги, яким не встанов-
лено інвалідність. Допомога 
призначається у розмірі про-
житкового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність 
(з 01.01.2019 року – 1497 грн), та 
виплачується на кожну хвору 
дитину незалежно від одер-
жання інших видів державної 
допомоги;

• надання допомоги на ді-
тей, які виховуються у багато-
дітних сім’ях. Допомога на-
дається одному з батьків, які 
постійно проживають з дити-
ною, та виплачується на кожну 
третю і наступну дитину, яким 
не виповнилося 6 років. Роз-
мір допомоги не залежить від 
матеріально-майнового стану 
багатодітної сім’ї і становить 
1700 грн на кожну дитину ві-
ком до 6 років.

Руслан Мороз

У Богунському суді 
12 квітня був про-
довжений розгляд 
справи про вбивство 
житомирянина Олек-
сандра Жадька.

Під час засідання 12 квітня 
2019 року обвинувачений До-
вгалюк В. О. подав декілька 
клопотань, пов'язаних з досудо-
вим слідством, яке тривало ще 
у 2014 році. Нібито в той час були 
порушені його права при визна-
ченні кваліфікації злочину під час 
висування йому підозри. Колегія 
суддів була здивована такою по-
ведінкою обвинуваченого, так як 
пройшло вже майже шість років 
з часу вбивства. Суд відхилив всі 
клопотання, обґрунтовуючи своє 
рішення тим, що зараз справу роз-

глядають з іншою кваліфікацією, 
з якою обвинувачений Довгалюк 
був ознайомлений та на осно-
ві якої обвинувачувальний акт 
оформлявся та направлявся до 
Житомирського районного суду 
ще в жовтні 2014 року.

Після відмови цих клопотань 
обвинувачений попросив суд 
оголосити перерву для того, щоб 
більш обґрунтовано подати кло-
потання про відвід колегії суддів. 
Це конституційне право обвину-
ваченого, і відповідно суд погодив-
ся з цим та переніс засідання на 
23 квітня цього року.

Родичі загиблого вважають, 
що обвинувачений Довгалюк 
взагалі знахабнів та зловживає 
своїми правами. Він відкрито 
намагається затягнути розгляд 
справи та уникнути покаран-
ня. Попереднє засідання від 
01.04.2019 року також було зі-
рвано стороною обвинуваченого, 
оскільки не з’явився один із його 
захисників. Родичі вимагають 
від суддів надати правову оцін-

ку таким діям обвинуваченого 
Довгалюка та його захисників, 
а також захистити їх права як 
потерпілих при розгляді цієї ре-
зонансної справи. Вони говорять: 

«У вбивці немає більше жодних 
доказів своєї невинності, тому 
він застосовує такі методи, як 
затягування часу. Довгалюк не 
кається, тому здійснить вбивство 

в майбутньому ще не один раз, 
поки не буде покараний».

Нагадуємо, що у 2014 році 
Олександра Жадька було жорстоко 
вбито в селі Зарічани Житомир-
ського району. Тіло 43-річного 
чоловіка знайшли з десятком но-
жових поранень. В ході тривалого 
судового процесу проводилися 
декілька експертиз. Прокурор для 
підсудного просив 15 років тюрми 
і відшкодування моральної шкоди, 
але 15 листопада 2017 року суд ви-
правдав Володимира Довгалюка. 
В підсумку справа була передана 
в апеляцію, яка завершилася по-
вторним направленням на новий 
розгляд кримінального прова-
дження в суді першої інстанції.

25 січня 2019 року колегія суд-
дів Богунського районного суду 
міста Житомира почала нове слу-
хання справи. Більшість родичів 
загиблого відмовилась від цивіль-
ного позову та матеріального від-
шкодування збитків, акцентуючи 
увагу тільки на кримінальному 
покаранні вбивці.

Житомир отримав державну 
субвенцію на ремонт 
адмінбудівель та соцдопомогу 

Обвинувачений у вбивстві Олександра Жадька 
намагається затягнути розгляд справи в суді

У суботу, 20 квітня, 
о 10:00 на телекана-
лі «Інтер» – новий 
випуск кулінарної 
програми «Готуємо 
разом. Випічка», при-
свячений пасхальній 
випічці.

Саме час почати підготовку 
до великого християнського свя-
та – Воскресіння Христового! Його 
люблять і чекають всі. Адже це 
чудова можливість зібратися в колі 

сім'ї за великим святковим столом 
і насолодитися смачними стра-
вами. Однак пишні традиційні 
великодні паски готують далеко 
не у всіх країнах. Тому в новому 
випуску «Готуємо разом. Випіч-
ка» ведучий Андрій Доманський 
і шеф-кухар Андрій Дромов за-
прошують телеглядачів здійснити 
захоплюючу подорож: познайоми-
тися з пасхальною випічкою дея-
ких європейських країн, а також – 
з їхніми традиціями і атрибутами 
цього свята.

У меню цієї програми: мазу-
рек з апельсинами, австрійський 
великодній пиріг «Райндлінг», 
неаполітанська пастьєра.

«Готуємо разом. 
Випічка».  
Пасхальна випічка
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Із квітня в україн-
ських медзакладах 
завершується пере-
хідний період на нову 
модель фінансування 
за принципом «гроші 
йдуть за пацієнтом».

У Міністерстві здоров’я пояс-
нюють: цей метод є більш ефек-
тивним, оскільки держава оплачує 
конкретний пакет послуг і вже не 
утримує установи. Центр громад-
ського моніторингу та контролю 
дізнався, до яких змін тепер варто 
готуватися самим пацієнтам.

Чи можна прийти на прийом 
без декларації?

Якщо пацієнт досі не обрав 
сімейного лікаря, він все одно 
має право на плановий огляд та 
інші послуги первинної медичної 
допомоги. Лікар його прийме та 
укладе договір одразу на при-
йомі. Детальна інформація про 
найближчий заклад первинної 
медичної допомоги, а також 
кількість лікарів й декларацій – 
доступні на сайті Національної 
служби здоров’я.

Пацієнт без декларації без-
оплатно отримає первинну ме-
дичну допомогу в разі невідклад-
ного стану або якщо йому стане 
зле у відпустці чи відрядженні.

Як отримати рецепт  
на «доступні ліки»?

Документ, який надає право 
на ці медикаменти, без деклара-
ції отримати неможливо. Тому 
кожен пацієнт, який хоче бути 
учасником пільгової програми, 
повинен обов’язково укласти до-
говір із фахівцем. Це може бути 
сімейний лікар з комунального чи 
приватного закладу або ж лікар-
ФОП.

Що таке  
«електронний рецепт»?

Відтепер лікарі виписуватимуть 
рецепт на «доступні ліки» в елек-
тронному вигляді. Пацієнту над-
силатиметься SMS-повідомлення 
на мобільний телефон, за кодом 
з якого можна отримати медика-
мент у зручній аптеці.

«Ліки «ходять за пацієнтом», 
отримати ліки тепер можна 
в будь-якій аптеці-учасниці про-
грами, без прив’язки до місця про-
живання», – пояснює заступник 

міністра охорони здоров’я України 
Павло Ковтонюк.

За його словами, від 1 квітня 
лікарі первинки виписали вже 
більше 225 тисяч таких рецептів. 
А більше ніж 60 тисяч людей 
отримали за ними свої ліки. На-
разі 5041 аптека працює з оновле-
ною програмою «Доступні ліки».

Важлива примітка: якщо 
у декларації вказаний вже неак-
туальний номер, потрібно буде 
подати заяву до Національної 

служби здоров’я України про його 
заміну. Це може зробити лікар на 
прохання клієнта. Також потрібно 
буде подати нову декларацію із 
правильним номером.

Чи можна викликати 
екстрену допомогу  
без декларації?

Екстрена медична допомога 
приїжджатиме на виклики не-
залежно від того, чи підписала 

людина декларацію з сімейним 
лікарем, терапевтом, педіатром.

Однак в уряді наголошують, 
що досі 70% усіх звернень за но-
мером 103 – це непрофільні ви-
клики бригад, які не закінчуються 
госпіталізацією пацієнта.

«Це проблема всіх нас, адже 
поки бригада радить випити 
парацетамол від температури 
(що по суті є консультацією, яка 
надається сімейним лікарем), 
хтось з інфарктом залишається 
без екстреної допомоги», – заува-
жує в. о. глави МОЗ Уляна Супрун.

Загалом поки що на пацієнтів 
не очікують кардинальні зміни 
в обслуговуванні.

Водночас їх закликають якнай-
швидше підписати декларації із 
сімейними лікарями: процедура 
триває недовго, проте це значно 
спрощує процес надання багатьох 
гарантованих державою послуг.

«У будь-якій країні, де діє 
принцип «гроші ходять за паці-
єнтом», потрібно, щоб пацієнт 
зареєструвався і щоб ми знали, 
куди перераховувати кошти», – по-
яснює Уляна Супрун.

Наразі договір із сімейними лі-
карями уклало більше 26 мільйо-
нів українців, і, за даними уряду, 
три чверті пацієнтів задоволені 
обраними фахівцями.

У Міністерстві юс-
тиції нагадали осо-
бливості голосування 
не за місцем реєстрації 
у другому турі виборів 
Президента, що відбу-
деться 21 квітня.

�� Як змінити місце голо-
сування під час повторного 
голосування

Для того, щоб повторно про-
голосувати на чергових виборах 
Президента України не за місцем 
реєстрації, необхідно пройти по-
передню процедуру зміни місця 
голосування.

Через органи ведення Держав-
ного реєстру виборців до 15 квітня 
(включно) ви можете:

1. Подати заяву про зміну 
місця голосування, якщо бажаєте 
голосувати не за місцем реєстрації 
або належите до внутрішньо пере-
міщених осіб.

2. Внести або змінити інформа-
цію щодо себе у списку виборців.

�� Що робити, якщо про-
пущені строки

У випадку, коли особа, яка ба-
жає голосувати, не внесла зміни 
щодо себе через органи ведення 
Державного реєстру виборців, вона 
має право до 18 квітня (включно) 
звернутись з адміністративним 
позовом про уточнення списку 
виборців. Звертатись необхідно до 
місцевого суду загальної юрисдикції 
за місцем знаходження виборчої 
дільниці, на якій збираєтесь голо-
сувати. У таких випадках судовий 
збір не сплачується.

Рішення суду про внесення змін 
до списку виборців не пізніше як 
за 5 днів до дня голосування по-
дається виборцем до відповідного 
органу ведення Державного реє-
стру виборців або до відповідної 
дільничної виборчої комісії для 
негайного направлення до такого 
органу, а пізніше цього строку – до 
дільничної виборчої комісії.

�� Які документи потріб-
ні для зміни місця голосу-
вання

• Паспорт громадянина Украї-
ни (у вигляді книжечки або картки) 
чи тимчасове посвідчення громадя-
нина України;

• посвідчення військовослуж-
бовця/військовий квиток (для 

військовослужбовців строкової 
служби);

• документи, які підтверджують 
необхідність тимчасової зміни міс-
ця голосування:

- довідка з місця навчання;
- посвідчення про відрядження;
- проїзні документи;
- договір оренди житла тощо.
Виборцям, адреса реєстрації 

яких знаходиться на території 
тимчасово окупованих територій 
у Донецькій та Луганській областях 
і Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя, не потрібно 
подавати документи, які підтвер-
джують необхідність зміни місця 
голосування!

Що потрібно зробити у день по-
вторного голосування на виборах 
21 квітня?

1. Взяти один із документів:
Документи, які можуть бути 

використані на звичайних та спе-
ціальних виборчих дільницях:

– паспорт громадянина Укра-
їни;

– військовий квиток (виключно 
для військовослужбовців строкової 
служби);

– тимчасове посвідчення гро-
мадянина України.

Документ, який може бути 

використаний на закордонних 
виборчих дільницях, а також на 
спеціальних виборчих дільницях, 
утворених на суднах, що перебу-
вають у плаванні під Державним 
Прапором України, та на полярній 
станції України:

– паспорт громадянина Украї-
ни для виїзду за кордон;

– дипломатичний паспорт;
– службовий паспорт.
У разі зміни місця голосуван-

ня – посвідчення, що підтверджує 
тимчасову зміну місця голосування 
виборця.

2. Отримати виборчий бюле-
тень та поставити свій підпис про 
його отримання:

– у списку виборців;
– на визначеному місці на 

контрольному талоні виборчого 
бюлетеня.

3. Заповнити виборчий бюле-
тень особисто в кабіні (кімнаті) 
для таємного голосування.

4. Опустити виборчий бюле-
тень у виборчу скриньку у спо-
сіб, який забезпечує таємницю 
голосування.

�� Що вважається пору-
шенням під час проведення 
голосування

• видача виборчого бюле-
теня для голосування особі без 
документа, який підтверджує 
громадянство України;

• демонстрація заповненого 
виборчого бюлетеня стороннім 
особам;

• наявність сторонніх осіб 
у кабіні для таємного голосу-
вання;

• винесення виборчого бюле-
теня за межі виборчої дільниці;

• фото -, відеозйомка заповне-
них виборчих бюлетенів;

• голосування більш ніж один 
раз;

• отримання виборчого бю-
летеня від іншої особи, крім 
уповноваженого члена комісії, 
який видає виборчий бюлетень.

�� Яка передбачена відпо-
відальність за порушення на 
виборах

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про вибори Президента 
України», особи, винні в по-
рушенні законодавства про 
вибори Президента України, 
притягаються до кримінальної, 
адміністративної або іншої від-
повідальності у порядку, вста-
новленому законом.

«Гроші йдуть за пацієнтом». Які зміни 
чекають на українців в поліклініках

Повторне голосування: роз`яснення від Мін`юсту
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У четвер, 18 квітня, в кон-
цертній залі обласного теле-
центру краща творча молодь 
братиме участь у традиційному 
фестивалі молодіжної творчості 
«ПОЛІССЯ FEST – 2019» в рамках 
проведення громадсько-мис-
тецької акції з символічною на-
звою «Я люблю Україну свою», 
присвяченої Міжнародному дню 
солідарності молоді.

До речі, навчальні заклади 
ще мають можливість замови-
ти запрошувальні листівки для 
своїх студентів. Звичайно, вони 
безкоштовні, але їх кількість, як 
і кількість місць у глядацькій 
залі, дещо обмежена. Для колек-
тивних замовлень телефонуйте: 
063-958-87-50.

Цей захід, який щороку про-
водиться у Житомирі обласним 
управлінням національно-патрі-
отичного виховання, молоді та 
спорту та міським управлінням 
у справах сім'ї, молоді та спорту, 
вже став улюбленим серед юнаків 
та дівчат – прихильників сучасної 
молодіжної творчості.

Виявилось, що учасників 
фестивалю доволі багато: у мис-
тецькій частині звучатимуть до-
бре знайомі та нові українські 
пісні у виконанні фіналістів 
відомих всеукраїнських теле-
проектів та лауреатів конкурсів 
патріотичної пісні Анастасії По-
дуст, Наталії Яблонської, Антона 
Лукашика, Анастасії Наволь-

нєвої, Юлії Нагорної, Анастасії 
Затолюк, Анастасії Єдлінської, 
Олени Галензи, солістів студії 
«Акорд» і багатьох інших.

Вагомою частиною заходу 
стануть виступи численних 
команд сучасного танцю у най-
різноманітніших танцюваль-
них стилях: «T-Squad», «Ladies 
Dance», «FreeStyle Crew», «Club 
Leaders», «Street Children» та 
інших.

А перед початком мистецької 
акції буде проведено молодіжну 
патріотичну руханку, конкурс со-
ціальних слоганів «Бережи влас-
не життя», патріотичну акцію 
«Синьо-жовта стрічка – символ 
єдності України».

Отож якщо ти молодий 
і сучасний, завітай у четвер, 
18 квітня, о 17:00 до обласно-

го телецентру на молодіж-
ну акцію «Я люблю Україну 
свою-2019».

Генеральним медіа-партне-
ром проекту виступили телера-
діокомпанія «ЕФІР» та радіо «ХІТ 
FM», «РЕТРО FM», «"Русское" 
радіо Україна», «Радіо Рокс», 
«Ера FM», ексклюзивним медіа-
партнером – газета «20 хвилин 
Житомир», головним радіо-парт-
нером – «Житомирська хвиля». 
Інформаційні партнери –  РА 
«Прайм», газети «Імперія-TV», 
«Пульс», «Житомирщина», «Міс-
то», сайти: zhitomir.info, Рупор 
Житомира, 0412.ua, Житомир 
Today, dks.com.ua, moemisto.
ua, zamkova.info, vgolos.zt.ua, 
zhitomir.life, zhitomir-online.com, 
Житомир Експрес.

Вл. інф.

Приходь на молодіжний проект

Шанс на нове життя після АТО
Наші воїни, наші 

захисники заслугову-
ють на гідне навчан-
ня та гідну професію, 
в якій вони знайдуть 
себе та своє подальше 
призначення.

Психологи кажуть, що зазви-
чай людині, яка пройшла війну, 
важко повернутися до попере-
днього ритму життя. Тобто до того 
ритму, який був у неї до мобілі-
зації, чи стати до тієї ж роботи, 
що у неї була. Людина змінилася 
назавжди й знову має шукати себе 
в новому житті.

Існують державні програми 
з реабілітації і працевлаштування 
ветеранів, держава також надає 
ветерану можливість безкоштов-
ного навчання у деяких державних 
закладах. І ми також не можемо 
стояти осторонь.

Вінницька ІТ-Академія в рам-
ках власної соціальної програми 
освітньої допомоги воїнам надає 

знижку учасникам бойових дій 
на сході України та в Криму – 
50%. Також знижки на освітні 
послуги мають незахищені 
категорії населення: люди 
з інвалідністю 3-ї групи – 10%; 
люди з інвалідністю 2-ї гру-
пи – 15%; люди з інвалідністю 
1-ї групи – 20%.

На сьогодні Вінницька ІТ-
Академія є одним з найбільш 
престижних закладів з підготов-
ки айтішників. Вже 8 років вона 
руйнує шаблони і створює нові 
стандарти елітної та ефективної 
освіти, які забезпечують результат. 
Результат – це отримані знання 
і вміння, з якими випускники 
ІТ-Академії успішно проходять 
співбесіди і отримують першу 
роботу в ІТ.

Важливим є той факт, що зі 
студентами працюють викладачі-
практики і навчання проходить 
на діючих проектах. Це забезпе-
чує вдалий результат та успішне 
подальше працевлаштування. 
Доказом цього є один із наших 
випускників Олег Волков, який 
став добровольцем у війську, бо 

хотів виконати свій конституцій-
ний обов'язок і захистити свою 
сім'ю. Він пробув більше року на 
війні і повернувся з двома пора-
неннями, отримав важкий пост-
травматичний синдром. Олег по-

вністю змінив своє життя: сьогодні 
він – успішний програміст однієї 
з вінницьких ІТ-компаній. Ось що 
він каже про навчання в Академії:

«Дякуючи небайдужим людям, 
розробникам-волонтерам, що допо-
могли колишньому сержанту ЗСУ 
стати на шлях здобуття дуже 

непростої професії, колективу ІТ-
Академії, зараз я маю шанс розви-
ватись і стати інженером-розроб-
ником програмного забезпечення.

Існує така фраза – «солдати 
з війни не повертаються ніколи», 
нехай навіть так, проте бути по-
вноцінним громадянином, а не юзе-
ром цього суспільства – можливо! 
І я вірю, що все тільки починається.

ІТ-Академія відіграла не остан-
ню роль у моєму психологічному 
післявоєнному становленні, адап-
тації в суспільстві і дала усі умови 
для здобуття базових навиків WEB-
dev» (повний відгук про навчання 
Олега Волкова читайте на сторінці 
Фейсбук).

Так, військовослужбовцям 
важко знайти себе після участі 
в антитерористичній операції, 
операції об’єднаних сил; іноді 
після бойових дій життя пере-
творюється на невизначеність 
і суцільну розгубленість, але за-
лишатись в цьому чи змінити, без 
перебільшення, все – вирішувати 
кожному особисто. Головне – ваше 
бажання працювати над собою, 
шукати джерела мотивації і йти 

вперед не зупиняючись. У Ві-
нницькій ІТ-Академії вам допомо-
жуть у навчанні, що в сукупності 
дозволить досягати поставленої 
мети і отримати бажаний резуль-
тат. Тут важливо висловлювати 
свої думки та цінувати думки 
інших, це дозволить співпра-
цювати результативно і плідно. 
Серед випускників ІТ-Академії є 
філологи, лікарі, менеджери за 
освітою, які зуміли виявити і до-
вести, що вони – програмісти за 
покликанням. Запрошуємо усіх 
атовців змінити своє життя та на-
вчатись у Вінницькій ІТ-Академії 
на пільгових умовах за будь-якою 
із спеціалізацій – програмування, 
тестування ПЗ чи веб-дизайн.

Можна навіть навчатись БЕЗ-
КОШТОВНО! Достатньо круто 
знати шкільну програму, не лі-
нуватись сидіти над завданнями 
з підвищеною складністю та лю-
бити математику.

Вінницька ІТ-Академія
ita.in.ua

тел.: (067)431-19-21,  
(073)20–99–743

 До Міжнародного дня солідарності молоді
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Європейський закон  
для операторів ринку

Наталія Іжицька

Кожен українець 
стикається з ситу-
ацією, коли серед 
різноманіття про-
дуктів важко зробити 
усвідомлений вибір. 
Нерідко виробники за 
складними та невідо-
мими назвами інгре-
дієнтів приховують 
використання замін-
ників натуральних 
складових. Підписана 
Угода про асоціацію 
у 2014 році зобов’язала 
Україну максималь-
но наблизити власне 
законодавство щодо 
надання споживачам 
необхідної інфор-
мації про харчові 
продукти до європей-
ських норм.

У лютому поточного року 
з̀явився спеціальний закон, і укра-
їнцям нарешті стане доступною 
вся досі прихована інформація 
про харчові продукти без мані-
пуляцій недобросовісних вироб-
ників.

Головною ідеєю схваленого 
закону «Про інформацію для 
споживачів про харчові продук-
ти» є максимальне сприяння на-
лежному рівню захисту здоров’я 
споживачів, забезпечення права 
кожного на достовірну інформа-
цію про продукти із задоволен-
ням соціальних й економічних 
інтересів. У внесених змінах до 
законодавства тепер прописані по-
ложення до маркування харчових 
продуктів, категорії обов’язкової 
інформації про харчові продукти 
та обов’язки операторів харчових 
продуктів.

Нововведення  
для операторів ринку

У законі «Про інформацію для 
споживачів про харчові продукти» 
зазначений перелік обов’язкової 
інформації про харчові продукти. 
Відтак на харчових продуктах має 
бути розміщена назва харчового 
продукту, перелік всіх інгредієн-
тів, мінімальний термін придат-

ності або дата «вжити до», умови 
зберігання, місцезнаходження та 
найменування оператора ринку, 
відповідального за цей продукт, 
країна чи місце походження про-
дукту, а також інструкція з вико-
ристання. Також на продуктах 
харчування має бути зазначена 
інформація про поживну цінність 
харчового продукту.

Відповідно до нового закону, 
обов’язково повинна зазначатися 
інформація про наявність у складі 
продукту інгредієнтів, що можуть 
спричинити алергічні реакції або 
непереносимість (злаки, що міс-
тять молочну продукцію, глютен 
чи арахіс). Дана вимога має поши-
рюватися і на продукти, які про-
даються в нефасованому вигляді, 
а також у закладах громадського 
здоров’я.

За новим законом оператори 
ринку обов’язково мають ви-
конувати встановлені вимоги 

щодо шрифту, розміру, місця 
розташування інформації про 
характеристику харчового про-
дукту. Так, висота малих літер 
у тексті, у якому вказується 
обов’язкова інформація про 
харчовий продукт, має бути не 
менше ніж 1,2 мм. Якщо ж ви-
користовують упаковку, площа 
якої менша за 80 кв. см, висота 
літер має перевищувати або до-
рівнювати 0,9 мм.

Окрім того, споживач має 
бути проінформований, чи за-
морожувався або, навпаки, роз-
морожувався харчовий продукт 
(розмороження впливає на сма-
кові якості продуктів). За новим 
законом українські оператори 
ринку мають забезпечувати спо-
живачів розбірливою інформацію 
про продукт. Також законодав-
ством заборонено приписувати 
продуктам харчування лікувальні 
властивості.

Маніпуляція для споживачів
Нововведений закон має за-

безпечувати споживача точною та 
зрозумілою інформацією про хар-
човий продукт. Це має бути досто-
вірна інформація про властивості, 
склад, кількість, термін придатнос-
ті, країну походження чи місце по-
ходження продукту. На продуктах 
не має приписуватися інформація 
про непритаманні йому властивості 
та наслідки споживання.

Однак віце-президент Всеу-
країнської федерації споживачів 
«ПУЛЬС» Наталія Бородачова 
запевняє, що Мінагрополітики 
та Мінекономрозвитку в своїх 
оцінках презентують цей закон 
як дуже важливий для споживачів 
і цим вводять в оману спожива-
чів і спеціалістів. В дійсності цей 
закон призначений не для спо-
живачів, а для операторів ринку: 
як правильно визначати склад 
продукції, маркувати тощо.

– Закон перенасичений спеці-
альними термінами та деталіза-
цією досить специфічних вимог, 
які призначені для відповідних 
фахівців. Не маючи спеціальної 
освіти, в цих питаннях важко 
розібратися, – пояснює Наталія 
Бородачова.

– В той же час назва закону та 
його трактування зі сторони Міна-
грополітики та Мінекономрозвит-
ку фактично є маніпуляцією щодо 
захисту прав споживачів. Саме за 
ініціативи Мінагрополітики та за 
підтримки Мінекономрозвитку 
у 2014 році із Закону України «Про 
захист прав споживачів» було ви-
лучено всі вимоги щодо харчових 
продуктів. Внаслідок цього закон 
«Про захист прав споживачів» 
п'ять років поспіль не захищає 
споживачів на ринку харчових 
продуктів. Це нонсенс і порушен-
ня міжнародних принципів захис-
ту прав споживачів, – розповідає 

віце-президент Всеукраїнської 
федерації споживачів «ПУЛЬС».

Також пані Наталія додає, що 
Мінагрополітики оголошував свою 
ініціативу щодо зміни Закону 
України «Про захист прав спо-
живачів» як європейський підхід, 
незважаючи на численні звернення 
та застереження споживчої гро-
мадськості. Це одна з причин, чому 
діяльність і галузева підпорядко-
ваність Держпродспоживслужби 
Мінагрополітики є неефективною 
і не враховує інтереси споживачів.

Прийнятий закон «Про інфор-
мацію для споживачів про харчові 
продукти» набуде чинності через 
6 місяців з дня його офіційного 
опублікування. І для операторів 
ринку передбачили «перехідний» 
період у 24 місяці, упродовж яко-
го мають виконати вимоги про 
інформування споживачів щодо 
харчових продуктів.

Порушників, які нехтувати-
муть законом, каратимуть штра-
фами. Для прикладу, якщо мар-
кування не відповідатиме новому 
законодавству, але це не загрожу-
ватиме життю та здоров’ю люди-
ни, то юридична особа отримує 
штраф у розмірі 5 мінімальних 
заробітних плат, фізична особа 
сплачуватиме штраф у розмірі 
3 мінімальних заробітних плат. 
Якщо куплений продукт викли-
кав алергічну реакцію або непе-
реносимість у споживача через 
ненадану відповідну інформацію, 
юридична особа отримає штраф 
у розмірі 30 мінімальних заробіт-
них плат, натомість фізична особа 
сплачуватиме штраф у вигляді 
20 мінімальних заробітних плат.

Впровадження нового зако-
ну є важливим і в економічному 
аспекті, адже оператори ринку 
матимуть більше можливостей 
просувати свою продукцію на 
європейському ринку.

 На фото: віце-президент Всеукраїнської  
    федерації споживачів «ПУЛЬС» Наталія Бородачова
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У жовтні 2018 року 
парламент ухвалив 
у першому читанні 
законопроект «Про 
забезпечення функці-
онування української 
мови як державної». 
Відтоді триває під-
готовка документу до 
другого читання.

Документ викликав запеклі дис-
кусії і всередині Верховної Ради, і за 
її межами. Що передбачає новий 
закон, хто «за», а хто «проти», розі-
брались експерти Центру громад-
ського моніторингу та контролю.

Єдина державна мова
Мовознавці та активісти на-

зивають законопроект компро-
місним. Засадничою його тезою 
є гарантування українській мові 
статусу єдиної державної мови. 
Він забезпечує різнобічну під-
тримку розвитку та поширення 
української мови у суспільстві. 
І загалом – покликаний посилити 
позиції державної мови.

Як наголошується у тексті до-
кументу, його норми не стосуються 
приватного спілкування, а також здій-
снення релігійних обрядів. Відповідно 

до закону, українська є обов’язковою 
для використання в усіх органах влади 
і публічних сферах життя.

Зокрема, Президент, міністри, 
народні депутаті та всі інші чинов-
ники і державні службовці різних 
рівнів повинні володіти та спілку-
ватись українською мовою.

«Робочою мовою діяльності 
органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ та 
організацій державної і комуналь-
ної форм власності, у тому числі 
мовою засідань, заходів, зустрічей 
та мовою робочого спілкування, є 
державна мова», – йдеться у законі.

Працювати і відпочивати 
українською

Українська визначається мовою 
трудових відносин, а також осві-
ти і науки в Україні. При цьому 
громадяни, які належать до на-
ціональних меншин чи корінних 
народів, можуть навчатись у садоч-
ках і школах також своєю рідною 
мовою в окремих класах.

За законопроектом, будь-які 
публічні заходи (мітинги, конфе-
ренції, виставки, семінари тощо), 
культурні і спортивні події повинні 
проводитись українською мовою. 
Відповідно, афіші та квитки на 

них також мають публікуватись 
державною мовою. Якщо захід 
відбувається іноземною мовою, то 
організатори повинні забезпечити 
переклад на українську. Винятком 
є події для іноземців чи осіб без 
громадянства, або ж заходи для 
вивчення іноземної мови.

Закон також стимулює роз-
виток україномовного контенту 
у сфері кіно, телебачення, радіо 
та преси. Він закріплює за кіно-
театрами вимогу демонструвати 
фільми державною мовою (через 
дубляж або субтитри). Те ж саме 
стосується телеканалів та радіо. 
Вони повинні мовити українською 
не менш ніж 90% ефірного часу. 
Водночас місцеві телерадіокомпанії 
можуть випускати в ефір до 20% 
іншомовного продукту. А крим-
ськотатарські канали повинні тран-
слювати не менше 30% контенту 
державною мовою на тиждень. 
Так само україномовними пови-
нні бути друковані ЗМІ.

Важливо зауважити, що закон 
запроваджує державну мову у сфе-
ру обслуговування споживачів. Це 
стосується як медицини, транспор-
ту, так і магазинів, кав’ярень і на-
віть інтернет-мережі. Інформація 
про товари та послуги повинна 
надаватись українською. Хоча за-
кон дозволяє на прохання клієнта 
обслуговувати його іншою мовою.

Іспит з української мови
Відповідно до проекту закону, 

володіння державною мовою є 
обов’язком громадянина. Кожен, 
хто хоче отримати українське гро-
мадянство, повинен скласти іспит 
на знання мови. Розробкою іспиту 
займатиметься Національна комі-
сія зі стандартів державної мови. 
Вона також видаватиме сертифі-
кати про рівень володіння держав-
ною мовою посадовцям.

Комісію із 9 осіб призначати-
ме Кабінет міністрів строком на 
6 років.

Приниження української 
мови поза законом

Спроби запровадити багато-
мовність на офіційному рівні 
прирівнюються до повалення 
конституційного ладу. Документ 
передбачає також юридичну від-
повідальність за «публічне прини-
ження чи зневажання української 
мови» і навмисне спотворення дер-
жавної мови в офіційних текстах.

Слідкувати за цим буде Упо-
вноважений із захисту державної 
мови. Він, зокрема, розглядатиме 
скарги щодо недотримання вимог 
законодавства про державну мову 
і складатиме протоколи. Для при-
кладу, закон передбачає штрафи 

за недотримання норм закону для 
власників закладів сфери обслу-
говування.

Проросійські сили проти
Активісти і мовознавці за-

кликають депутатів не зволікати 
з ухваленням закону про мову. 
У Верховній Раді планували про-
голосувати за законопроект до 
президентських виборів, однак роз-
гляд поправок затягнувся. Основні 
опоненти – Опозиційний блок. До 
законопроекту було подано понад 
2 тисячі поправок.

Противники ухвалення мов-
ного закону називають його «не-
конституційним» і ворожим 
російській мові. Прихильники, 
навпаки, наголошують на гострій 
необхідності законодавчого захис-
ту української мови і, як наслідок, 
національної ідентичності та дер-
жавної цілісності. Як зазначає екс-
голова консультативного комітету 
Рамкової конвенції Ради Європи 
із захисту прав нацменшин Фран-
ческо Палермо, потреба у спеці-
альному законі виникає лише 
у тих країнах, де функціонування 
державної мови є проблемним, 
наприклад, як в Україні.

Експерти сподіваються, що 
мовний закон буде ухвалений і за-
працює незалежно від результатів 
президентських виборів.

У лютому 2019 року 
Конституційний Суд 
визнав неконститу-
ційною статтю Кримі-
нального кодексу про 
незаконне збагачення. 
Чому це рішення є 
кроком назад для 
антикорупційної ре-
форми в Україні, пояс-
нюють керівник і ре-
дактор проекту iMoRe 
Тетяна Тищук та 
аналітик Transparency 
International в Україні 
Олександр Калітенко.

Запровадженню кримінальної 
відповідальності за незаконне зба-
гачення в Україні передувала низка 
подій. У 2003 Україна підписала та 
у 2006 ратифікувала конвенцію ООН 
проти корупції. У 2010 документ 
набрав чинності.

У цьому документі умисне неза-
конне збагачення визначено як зна-

чне збільшення активів державної 
посадової особи, яке перевищує її 
законні доходи і які вона не може 
раціонально обґрунтувати.

Конвенція каже, що держави-
учасниці мають вважати визнання 
умисного незаконного збагачення 
злочином, якщо це не суперечить 
їхній конституції та принципам 
правової системи.

Кримінальна відповідальність 
за незаконне збагачення існує у 45 
країнах. Зокрема, у Литві, Киргиз-
стані, Молдові та ін.

В Україні кримінальна відпові-
дальність за незаконне збагачення 
була запроваджена у 2011 році. Вер-
ховна Рада декілька разів коригувала 
відповідну статтю Кримінального 
кодексу (368–2). У Меморандумі 
з МВФ 2014 року Україна взяла на 
себе зобов’язання привести норму 
про незаконне збагачення у відповід-
ність до міжнародних рекомендацій. 
Нова редакція статті з’явилася за 
декілька місяців.

У ній незаконне збагачення було 
визначено як набуття у власність 
майна, вартість якого значно пере-
вищує доходи особи, отримані із 
законних джерел. Ця норма повинна 
застосовуватися до осіб, які уповно-

важені на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування.

У 2015 парламентарі знов уточ-
нили формулювання та визначили 
незаконне збагачення як набуття 
у власність активів у значному роз-
мірі, законність підстав набуття яких 
не підтверджено доказами.

У грудні 2017 група з 59 на-
родних депутатів звернулася до 
Конституційного Суду з консти-
туційним поданням, в якому 
стверджується, що частина 1 статті 
368–2 Кримінального кодексу (КК) 
суперечить низці конституційних 
принципів. У лютому 2019 Консти-
туційний Суд ухвалив рішення, 
яким визнав, що стаття КК про не-
законне збагачення не відповідає 
Конституції України.

У поданні народних депутатів 
указано, що кримінальна відпові-
дальність за незаконне збагачення 
суперечить таким конституційним 
принципам: захист від самозвину-
вачення, презумпція невинуватості, 
право на справедливий судовий роз-
гляд і рівність сторін, принцип за-
конності, принцип «non bis in idem» 
[особа не може бути притягнута до 
юридичної відповідальності двічі 
за одне й те саме правопорушен-

ня – ред.] і принцип відсутності 
зворотної сили в часі.

Проте, згідно з аналізом цих 
аргументів, який зробила Кон-
сультативна місія ЄС в Україні, 
стаття 368–2 КК сумісна з норма-
ми Конституції. Зокрема, вона

• не порушує презумпцію 
невинуватості, не впливає не-
гативним чином на гарантії 
справедливого судового розгля-
ду, сумісна з принципом непри-
пустимості зворотної дії та ін.

Але Конституційний Суд Укра-
їни не погодився з цими аргумен-
тами та визнав норму неконститу-
ційною.

Всього в НАБУ і САП розсліду-
вали 65 кримінальних проваджень 
щодо незаконного збагачення, проте 
жодного підозрюваного не було при-
тягнуто до відповідальності. Після 
рішення Конституційного Суду усі 
справи, які розслідували НАБУ та 
САП, були закриті, а 4 справи, які 
вже були передані до суду, будуть 
закриті на найближчих засіданнях.

С ек р е тар і ат  орг а н і з а ц і ї 
Transparency International спільно 
з відділенням в Україні негативно 
оцінюють це рішення Конститу-
ційного Суду.

Чому скасування криміналь-
ної відповідальності за незакон-
не збагачення – крок назад? Це 
рішення:

• пору ш ує м і ж народ н і 
зобов’язання України;

• значно послаблює антико-
рупційні зусилля країни;

• автоматично закриває 65 
розслідувань;

• має прямий вплив на 4 
справи проти високопосадовців, 
що вже перебувають у суді.

Згідно з українським зако-
нодавством, підкреслює експерт 
Transparency International Олек-
сандр Калітенко, «рішення Кон-
ституційного Суду є обов’язковим, 
остаточним і не може бути оскар-
жене. Transparency International 
Україна проаналізувала статтю 
368–2 та рішення суду і довела, 
що стаття насправді не покладала 
тягар доведення невинуватості на 
особу. Тягар доведення лежить 
на стороні обвинувачення. Ця 
норма не зобов’язувала держав-
ного службовця доводити пра-
вомірність набутих статків, але 
надавала звинуваченим особам 
можливість підтвердити їхнє за-
конне джерело».

Парламентські баталії за мовний закон

Скасування кримінальної відповідальності  
за незаконне збагачення автоматично закриває 
65 антикорупційних розслідувань 
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Сергій Корольов –  
між космосом і жінками

У Житомирі погіршилась 
епідемічна ситуація щодо 
захворюваності на кір

Освобождение 
Надежды Савченко

Щороку в Житомирі 
проходять святкові заходи, 
присвячені Дню космонав-
тики. Починаючи з 7 квітня 
2011 року, 12 квітня проголо-
шено Міжнародним днем 
польоту людини в космос, 
який щорічно відзначається 
на міжнародному рівні.

Дата приурочена до першого польоту 
людини в космос, який здійснив Ю. О. Га-
гарін на космічному кораблі «Восток-1» 
12 квітня 1961 року.

Весь світ знає, що в Житомирі народився 
першопроходець космонавтики.

«Мама згадувала, що батько освідчив-
ся їй у коханні і запропонував стати його 
дружиною, коли обом було по 17 років – 
відразу після закінчення школи в Одесі, – 
розповідає в своїй книзі «С. П. Корольов. 
Батько» дочка конструктора першої в сві-
ті космічної ракети Наталія. – Мама тоді 
резонно відповіла: «Де і за що ми будемо 
жити? Спочатку потрібно здобути вищу 
освіту». Так що мої батьки – Ксенія і Сергій – 
одружилися лише через вісім років. Весь 
цей час жили і навчалися в різних містах, 
бачилися рідко. Зате часто писали один 
одному. Весілля зіграли, коли мама на кіль-
ка днів приїхала у відрядження в Москву. 
Тут потрібно сказати, що вона закінчила 
медичний інститут в Харкові і потрапила 

за розподілом на Донбас, в місто Алчевськ. 
Тато кілька років був студентом Київського 
політехнічного інституту. Коли в цьому вузі 
закрилося авіаційне відділення, перевівся 
до Московського вищого технічного учили-
ща. У Москві йому потім запропонували 
роботу за фахом. Зрештою в серпні 1931-го 
вона стає його дружиною, а незабаром він 
таки забрав її до Москви…»

Але потрібно знати натуру Корольо-
ва: як тільки він домагався того, про що 
мріяв, він швидко втрачав до цього інтер-
ес. Так само швидко він втрачає інтерес 
до дружини і починає захоплюватися 
іншими жінками. Одна з історій розпо-
відає, що одного разу дружина чистила 
піджак Сергія, і раптом з кишені випали 
два квитки в Большой театр. Корольов про 
них нічого не говорив. Значить, вирішила 
Ксенія, піде з іншою. А в неї самої вже був 
залицяльник з високопоставлених військо-
вих. І вмовити його зводити її до Большого 
було простіше простого. Зіткнулися обидві 
пари в антракті. Із Сергієм була красива 
брюнетка. Побачивши дружину, Корольов 
рвонув від своєї красуні і відразу став ви-
правдовуватися: «Випадково запропонували 
квитки… Незручно було відмовити… Де ми 
зустрінемося після вистави?» – «А навіщо 
нам зустрічатися? – запитала Ксенія. – Мене 
проводять». І подивилася на свого військо-
вого. Тут Корольов не витримав: «Ні. Ми 
поїдемо разом!». Куди він подів свою даму – 
невідомо. Але дружину з театру відвіз сам…

Сергій Корольов і Ксенія Вінцентіні зу-
стрічалися і «числилися» у шлюбі чверть 
століття, а жили разом якихось 8 років, та 

й то уривками. Їхня дочка Наталія, дізна-
вшись про зради тата, на дрібні шматочки 
порвала всі його фотографії і заявила, що 
бачити його більше не бажає. Зустрічалися 
тепер вони рідко, і коли Корольов дзвонив 
їй, щоб привітати з днем народження, вона 
кидала слухавку. Геніальний конструктор 
сидів і плакав…

Про манеру Корольова зав'язувати 
стосунки і поводитись зі слабкою статтю 
говорять спогади другої дружини Ніни. 
Навесні 1947 року в НДІ-88 вона була 
єдиною перекладачкою з англійської. Її 
відправили до Сергія Павловича, аби пе-
рекласти тексти з англійських журналів. 
Ніна робила переклад і показувала його 
Корольову. «І ось він почав мене викликати 
все частіше і частіше. Якось кладу перед 
ним переклад, він читає, а сам… бере мене 
за руку. Я руку відводжу. Помовчав. Запи-
тує: що ви робите в неділю?» – згадує Ніна. 
Далі конструктор запропонував красуні 
відпочити разом – піти в ресторанчик, 
потанцювати. Дівчина погодилась. Під 
впливом хмелю Корольов відверто роз-
повів привабливій перекладачці про своє 
життя, про сім'ю, в яку вирішив більше не 
повертатися.

Після зустрічі Корольов запитав, куди 
відвезти свою супутницю. Та назвала адре-
су. Дивовижним чином виявилося, що 
вони живуть не тільки в одному будинку, 
але і в одному під'їзді: квартира Ніниної 
мами – на першому поверсі, а Корольова – 
на другому.

«Піднялися до нього. Що тепер лукави-
ти: я залишилася у нього в той перший наш 

вечір. І, як виявилося, на все життя… Мені 
було 27. Йому – 40», – згадує Ніна.

Дружина змінилася, але Корольов знову 
в безстрокових відрядженнях, і його знову 
мучить самотність. Неодноразово, ніби ви-
бачаючись, Сергій Павлович пише новій 
дружині про свої труднощі і переживан-
ня. І новій дружині починають набридати 
його нарікання на вічні проблеми на робо-
ті і в душі. Адже виходить, що й з новою 
жінкою, яку він так любить, відчуває себе 
самотнім. Взагалі геніям найчастіше не 
щастить в особистому житті. Вони можуть 
бути улюбленцями жінок, але в їхніх душах 
завжди живе самотність.

На фотографії, зробленій у 2000 році, 
Наталія Корольова зі своїми трьома дітьми: 
Андрієм (зліва), Сергієм і Марією. Фото 
з книги Наталії Корольової «С. П. Корольов. 
Батько».

За два тижні зареєстрова-
но 264 випадки захворюван-
ня на кір, з них – 134 дорос-
лих та 130 дітей.

Як інформує міськрада, випадки кору 
у громадян щотижня зростають:

• станом на 18.03.2019 р. – 195 випадків 
(88 дорослих, 107 дітей);

• станом на 27.03.2019 р. – 209 випадків 
(93 дорослих, 116 дітей);

• станом на 08.04.2019 р. – 250 випадків 
(122 дорослих, 128 дітей);

• станом на 15.04.2019 р. – 264 випадки 
(134 дорослих, 130 дітей).

Залишаються вразливими до кору як 
діти, так і дорослі, у яких відсутній імунітет 
(або не мають щеплень взагалі, або щеплені 
одноразово, або відсутні дані про щеплення 
та які не хворіли раніше на цю інфекцію).

Єдиний найбільш ефективний спосіб 
вберегтися від інфекції та запобігти важ-

ким ускладненням – вакцинація. Щеплення 
проти кору проводяться дітям в 12 місяців 
та в 6 років.

Якщо ви або ваша дитина контактували 
з хворим на кір, убезпечити чи значно зни-
зити ризик захворювання може вакцинація.

З метою попередження подальшого 
розповсюдження захворюваності на кір 
та на підставі Закону України «Про захист 
населення від інфекційних захворювань» 
міською комісією з питань техногенно-еко-
логічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
було прийнято рішення щодо заборони 
відвідування закладів освіти дітям, які не 
отримали профілактичних щеплень.

Звертаємо увагу, що правило, згідно 
з яким дітям, які не отримали профілак-
тичних щеплень відповідно до календаря 
щеплень, відвідування дитячих закладів 
не дозволяється, встановлено ст. 15 Закону 
України «Про захист населення від інфек-
ційних захворювань».

Ця норма імперативна – прямо наказує 
правила поведінки.

Дорогие житомиряне, 
мои дорогие друзья!

Сегодня хорошая новость. В этот пре-
красный весенний день освободили из-
под стражи Героя Украины, любимицу 
всего народа Надежду Савченко.

Мы все увидели, как власть может ого-
ворить человека, представить его терро-
ристом или наркоманом. И всё для того, 
чтобы удержать власть в своих руках.

Житомирщина с теплотой в сердце 
встречала представителей Надежды 
Савченко – Татьяну Проторченко и Веру 
Савченко в тяжёлое для Надежды и её 
семьи время.

Я хочу отметить смелых и благо-
родных людей, которые не побоялись 
публично подставить плечо и проводить 
митинги в городе Житомире в поддерж-
ку надежды Савченко. Это Игорь Мали, 
айдаровец Богдан Фещенко, айдаровец 
Олег Чистяков, журналист и известный 

блогер Андрей Пекельный (Полищук), 
знаменитый журналист Виктор Шуляр.

Житомиряне собрали и передали тю-
ремную передачу, в которую входили 
азербайджанские гранаты (съедобные) 
и другое. Надежда Савченко из каземата 
поблагодарила житомирян за поддержку 
в такой тяжелый для нее момент.

Мы будем и дальше требовать снятия 
с Героя Украины незаконного домашнего 
ареста, для того чтобы Недежда смогла 
трудиться на благо украинского народа; 
это её прямая функция, которую воз-
ложили на неё избиратели.

Пожелаем Надежде Савченко бы-
стрейшей полной реабилитации. Мы 
на Вас очень надеемся и всегда будем Вас 
поддерживать.

Общественный деятель, награж-
денный знаком отличия «За за-

слуги перед городом Житомиром», 
президент спортивного клуба 
«Легион» Александр Коцюбко
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Руслан Мороз

Біля Житомирської 
облдержадміністрації 
мітингували 11 квітня 
проти корупції та за 
чесні вибори.

Організатори акції зазначили, 
що вони не байдужі до всіх про-
цесів, які відбуваються в державі. 
Подібні акції зараз відбуваються по всій 
Україні. Мітингувальники закликали не 
бути байдужими до корупції в країні, до 
фальсифікацій під час виборів. Присутні 
висловили побоювання, що вибори мо-
жуть бути сфальсифікованими за рахунок 
адмінресурсу. Зі слів мітингувальників, 
в Україні залишилося не більше 30 міль-
йонів населення, тому уряд не проводить 
перепис населення, що також призводить 
до фальсифікацій. Організатором захо-
ду виступило Всеукраїнське громадське 
об'єднання «Захистимо себе».

«Сьогодні ми проводимо мирний захід, 
спрямований на захист конституційних прав 
кожного житомирянина, кожного нашо-
го земляка. Ми хочемо засвідчити на всю 
Україну, що ми не байдужі до всіх процесів, 
які відбуваються в нашій державі, а саме – 
до корупції, яка роз’їдає нашу державу, до 

фальсифікації, яка, як ми підозрюємо, буде 
використана за рахунок адміністративного 
ресурсу. Тому ми знаходимось тут, аби поба-
чила вся Україна, що ми – на сторожі наших 
національних інтересів, на сторожі захисту 
держави і нації! Ми – за чесність, за прозорі 
вибори!» – заявив голова громадської органі-
зації «Захистимо себе» Юрій Ободзінський.

У заході також взяли участь небайдужі 
житомиряни, молодь, афганці, пенсіонери. 
Так, перед аудиторією виступив учасник 
міжнародних миротворчих операцій Сер-
гій Коробцов: «Ми всі щодня бачимо, що 
робиться з нашою державою, мародери 
вийшли на фінішну пряму; і якщо ми їх не 
зупинимо, то вони нас знищать! Корупція 
добралася до самих низів, треба все це подо-
лати, треба виходити на вулицю, показувати 
свою громадянську позицію. Давайте всі 
разом захистимо себе!».

Руслан Мороз

Увагу деяких 
журналістів та гро-
мадських діячів при-
вернула подія, яка 
розгорталася 11 берез-
ня 2019 року в рамках 
робочого візиту у Жи-
томир Президента 
України Петро По-
рошенка, який взяв 
участь у засіданні 
Ради регіонального 
розвитку Житомир-
щини.

Під час заходу була пряма 
телетрансляція, сам захід обслу-
говувався на дуже високому рівні. 
Але ми не про це, а про те, за які 

кошти було здійснено таке свято 
душі та відвертого передвиборчо-
го піару гаранта. Ми звернулися 
з інформаційним запитом до 
керівництва Житомирської об-
ласної державної адміністрації 
з наступними запитаннями:

1. Скільки коштів було виді-
лено та скільки було витрачено на 
проведення засідання Ради регіо-
нального розвитку Житомирщини 
на заводі «Кромберг енд Шуберт» 
під час робочого візиту у Жито-
мир Президента України Петра 
Порошенка?

2. За який рахунок, за рахунок 
яких статей бюджету та других 
надходжень була проведена вка-
зана Рада регіонального розвитку 
Житомирщини?

3. Чи були залучені інші 
джерела надходжень коштів для 
проведення Ради регіонального 
розвитку Житомирщини на заводі 
«Кромберг енд Шуберт»?

Такі запитання виникли піс-
ля ознайомлення з транзакціями 

управлінь та департаментів Жито-
мирської державної адміністра-
ції. Суми коштів, витрачених за 
останній час, які тільки вдалося 
відслідкувати за допомогою від-
критих джерел інформації в Ін-
тернеті, можна порівняти з сумою 
коштів, виділених для здійснення 
інвестицій всієї Житомирської об-
ласті за рік.

Ми отримали офіційні від-
повіді, що департамент фінансів 
ЖОДА взагалі не в курсі того, 
звідки взялися кошти. Але ще 
цікавіша відповідь керівника апа-
рату ЖОДА Олексія Шатила про 
те, що «Житомирській обласній 
державній адміністрації кошти 
для проведення Ради регіональ-
ного розвитку не виділялись». 
Але тут же виникає інше запи-
тання: «Житомирській» чи «Жи-
томирською»? Тобто запитання 
«за чий рахунок банкет» залиши-
лося без відповіді. Але навряд чи 
безкоштовно було взяте в оренду 
приміщення заводу «Кромберг 

енд Шуберт», а також здійсню-
валася пряма телетрансляція за-
ходу, накривалися банкетні столи 
та відбувалися інші, потребуючі 
витрат, події. Отже, запитання 
залишається відкритим, а ми 

нагадуємо голові Житомирської 
обласної державної адміністра-
ції Ігорю Гундичу про обов'язок 
чесно відповідати на запити щодо 
публічної інформації, а не вигаду-
вати якусь небувальщину.

Перед Житомирською 
ОДА відбувся мітинг проти 
корупції та за чесні вибори

Чи справді губернатор не знає,  
на що кошти витрачає?

Анастасія Ліберман

Нагадаємо, що з 1 квітня 
у маршрутках перевізники 
відмовилися безкоштовно 
перевозити пільговиків, за-
лишивши таке право лише 
для осіб кількох категорій.

Відповідну тему обговорили на поза-
черговому засіданні виконкому, яке відбу-
лось 12 квітня. Проте під час розгляду суті 
конфліктного питання влада і перевізники 
так і не дійшли консенсусу.

За словами представників міської влади, 
муніципалітет та приватні перевізники ще 
не випрацювали текст проекту рішення, 
який був би прийнятним для всіх, тому 
перемовини тривають надалі.

Профільний заступник міського голови 
Дмитро Ткачук додав, що «наразі переві-
зники погодились возити пенсіонерів не за 
повною вартістю проїзду – 3 гривні», проте 
виконком даного рішення не затверджував.

У міській раді також розповіли, як здій-

снюються перевезення пільговиків у інших 
містах. Наприклад, у Львові вони їздять 
безкоштовно, але 10% від обсягу перевезень 
компенсується з міського бюджету. В Івано-
Франківську пільговики безкоштовно їздять 
з 10-ї до 16-ї години, а в інший час – лише 
три пільгових місця в маршрутці. У Полтаві 
безкоштовно перевозять осіб 7-ми категорій, 
у Кропивницькому – 6-ти. В Ужгороді та 
Тернополі діють картки містян. Якою буде 
ситуація з пільговиками у маршрутних 
таксі нашого міста – досі залишається за-
гадкою.

Відкрите питання: 
пільгові категорії 
громадян досі 
залишаються без права 
на безоплатний проїзд
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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;	арматурники;	мон-
тажники;	різноробочі;	підсобні	робітники.	Без	
шкідливих	звичок.	З/п	договірна	(висока).	В	разі	
необхідності	житло	надається.	0673297339Олек-
сандрМиколайович

В ЦЕХ ПО ПЕРЕРОБЦІ ГРАНІТУ ПОТРІБНІ 
ПОЛІРУВАЛЬНИКИ НА ЦМР, ФРЕЗЕРУ-
ВАЛЬНИКИ, ОКАНТУВАЛЬНИКИ, ПРАЦІВ-
НИКИ НА ПРЕС. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 
7000 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ. 0674106617

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, НАЛИЧИЕ ВО-
ДИТ. УДОСТОВ. КАТ. С, СЕ. ОПЫТ УСПЕШ-
НОГО БЕЗАВАР. ВОЖДЕНИЯ ОТ 2 ЛЕТ. 
ОБЯЗАНОСТИ: ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРО-
ДУКЦИИ ПО ГОРОДУ, ОБЛ., УКР., КОНТР-
ОЛЬ ЗАГРУЗКИ ТОВАРА В ТРАНСП. СРЕД-
СТВО С ОФОРМ. ДОКУМЕНТАЦИИ (ТТН, 
НАКЛАДНЫЕ). РАБ. АВТО 0673225225

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

ВОДІЙ КАТ. Е ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІЖНА-
РОДНИХ 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.	0667583958,0
673843346,0930412186.

ЕКСКАВАТОРНИК, БУЛЬДОЗЕРИСТ НА 
РОБОТУ В М. КИЇВ ТА КИЇВСЬКУ ОБЛ. 
ВАХТА. ІНОГОРОДНІМ НАДАЄМО ЖИТ-
ЛО. 0974569229

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

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

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

• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕН-
НИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. РАБОТА В Г. 
КОРОСТЫШЕВ. КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА 
ДО РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
С Г. ЖИТОМИР И ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО. 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

•	МЕДСЕСТРА в	амбулаторію.	м.	Київ.	
Вахтовий	метод,	іногороднім	койко-міс-
це.	Заробітна	плата	від	7000	до	10000грн	
від	15	змін.	Робочий	день	з	8:00	до	21:00.	
0678841771

• МЕНЕДЖЕР З КРЕДИТУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ 
КОМАНДОЮ КОНСУЛЬТАНТІВ, ЗАЛУЧЕННЯ, 
НАВЧАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗ-
ВИТОК КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ). Г/Р З 09.00 ДО 
18.00, 5/2. З/П ВІД 5000 ГРН. 0967573497

МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ВЛАСНА ФЕРМА" 
ЗАПРОШУЄ ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ. 
ВИСОКА З/П, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ, НАВЧАННЯ. Г\Р З 08.00 ДО 20.00, 
Г/Р 7/7. 0989426117,ІРИНА

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

• НА СЕЗОННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: БАРМЕН 
РОЛЛ-БАРУ, ФАХІВЕЦЬ З ВИГОТОВЛЕННЯ 
СОЛОДКОЇ ВАТИ І ПОП-КОРНУ, СУШИСТ, ПІЦ-
ЦЕЙОЛА. ХАРЧУВАННЯ + ПРОЖИВАННЯ, ВИ-
СОКА З.П. 0681493071,0501420816

• НАЧАЛЬНИКА КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХУ З 
ДОСВІДОМ РОБОТИ ЗАПРОШУЄМО НА ПІД-
ПРИЄМСТВО У М. ЖИТОМИРІ. РОБОТА З 
ХОЛОДИЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ (КОНТР-
ОЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ВЕДЕННЯ ГРАФІКІВ NА 
ТАБЕЛЮ ОБЛІКУ). ПРОХАННЯ НАДСИЛАТИ 
РЕЗЮМЕ НА ЕЛ. АДРЕСУ:ZT.MMT@UKR.NET 
0968044680,333086

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

•	Офіційна робота	за	кордоном,	візова	підтримка,	
медичне	страхування	та	безкоштовні	консультації	
за	0502851843.Ліц№1449від29.11.16.Реалізуйт

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА  ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАН-
НЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІС-
ЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	15/15.	
З/п	250-300	грн/зміна	на	руки.	Харчування,	про-
живання	за	рахунок	піприємства.	0952858123,	
0674206449,	0734069918,0952858119

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

ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: РАБОЧИХ В ЦЕХ. РЕЖИМ 
РАБОТЫ СМЕННЫЙ.ЗАРПЛАТА ОТ 7500 
ГРН. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, КОМПЕН-
САЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРА.Г. 
ЖИТОМИР, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 21 (ОСТ 
0673229835
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• ПРОПОНУЄМО ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, НІМЕЧЧИНІ, ГРЕ-
ЦІЇ, ФРАНЦІЇ, ШВЕЦІЇ, ЛИТВІ ДЛЯ ПОКОЇВОК, 
ПАКУВАЛЬНИКІВ, КУХАРІВ, БУДІВЕЛЬНИ-
КІВ І Т.Д.. НАШ САЙТ: EUROWORKCENTRE.
COM.UA. ЛІЦ. МСПУ №1743 ВІД 6.11.2017. 
0672402228,0952885228

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Латвии,	Германии,	

Израиле,	США.	Оформление	и	проезд	за	наш	

счет.	З/п	от	20	000	до	90	000	грн.	Сопровожде-

ние	на	время	работы.	0665859090,0685859090

•	Робота в	Польщі	та	Чехії	по	біометричному	

паспорту.	Відкриття	піврічних	і	річних	(від	Во-

єводи)	ВІЗ.	Широкий	вибір	вакансій!	Офіційне	

працевлаштування!	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	

0676766004,0632142992Іван

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

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

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 РАБОЧЕГО 
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ. 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050,НЕ-
АГЕНТСТВО

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

•	Робота та	Візи	до	Польщі	та	Чехії.	Пра-
цевлаштування	по	біометричному	пас-
порту.	Відкриття	піврічних	і	річних	Віз.	
Широкий	вибір	вакансій!	Офіційне	працев-
лаштування!	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705155,0502510885Любомир

•	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 БУ-
ДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАРПЛАТА ВІД 25000 
ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018 ПРО 
ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННІ. 0689423495(VIBER,WHATSAPP),
0689423549VIB

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИ-
ТОР. МИ ПРОПОНУЄМО: БЕЗКОШТОВНЕ 
ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ БАЗИ (ГУР-
ТОЖИТОК), ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ ЗА 15 ГРН./ДЕНЬ. 
ВАХТА 21\10 (ВИЇЗД З 5-6-Ї РАНКУ), ПРАВА 
КАТ. «С», «С1». М. КИЇВ. 0672478358

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ 
ВОДІЇВ З КАТ. С НА РОБОТУ В КИЇВ (АВТО-
БЕТОНОЗМІШУВАЧ, САМОСВАЛ ЗІЛ) ЗП 
ВІД 15000ГРН. ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНО! 
ДОСВІД НА ВАНТ. ТЕХНІЦІ БАЖАНИЙ. 
СТАЖУВАННЯ 3-4 ДНІ (ОПЛАЧУЄТЬСЯ), 
СТАБІЛЬНА РОБОТА. МОЖЛИВО ВАХТА-
МИ. 0954044923

• УБОРЩИЦЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ РЕС-
ТОРАНА И МОЙКЕ ПОСУДЫ. ГР ПО 12ЧАСОВ. 
ЗП 500ГРН ЗА СМЕНУ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ЖИЛЬЁ И ПИТАНИЕ. РЕСТОРАН ПО АДРЕ-
СУ: КИЕВСКАЯ ОБЛ, БОРИСПОЛЬСКИЙ Р-Н, 
С. ВИШЕНКИ. РАЗВОЗКА ОТ М. СЛАВУТИЧ. 
0674454529

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 ВИСО-
КА СВОЄЧАСНА ЗАРОБІТНЯ ОПЛАТА ПРАЦІ. 
0734647095,0980526014,НАТАЛІЯ

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.7. Продам Будинки в місті 

• ПРОДАЄТЬСЯ ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК В ЖИ-
ТОМИРСЬКОМУ РАЙОНІ В ЦЕНТРІ СЕЛА ГОЛО-
ВЕНКА (25 КМ. ВІД ЖИТОМИРА) 97 М2, ЖИТ-
ЛОВА ПЛОЩА 40,7 М2, В БУДИНКУ 3 КІМНАТИ, 
ПІДВЕДЕНИЙ ГАЗ, ЕЛЕКТРИКА,ВОДОПРОВІД, 
САННВУЗЕЛ,ВАННА + 25 СОТОК ГОРОДУ (ПРИ-
ВАТИЗОВАНА). 0967070269
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Зем.ділянка заг.пл. 0.16 га, К/Н1822087200:02:001:0144, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка. Дата торгів: 10.05.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №342482 (уцінено лот № 333929);

2. Зем.ділянка К/Н1822080900:05:000:0751, пл. 0.9066 га, яка знах. на терит. Васи-
лівської сільради, Житомирського р-ну, Житомирської обл. Дата торгів: 10.05.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №342485 (уцінено лот № 334105);

3. Нежитл. будівля магазину, заг.пл. 315,8 кв. м., за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Фрунзе, 16 А. Дата торгів: 10.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №342821 (уцінено лот № 334198);

4. Нежиле приміщ. заг.пл. 220.9 кв.м, склад. з приміщень 5-18, ІІ, за адресою: 
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Лідівський шлях (Героїв Перекопу), 
32. Дата торгів: 10.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №342818 
(уцінено лот № 336338);

5. 1-кімн. квартира заг.пл. 29.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. В.Вітковського (Іллічевська) 30 а, кв.98. Дата торгів: 13.05.2019 09:00. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №342724;

6. Приміщ. магазину, заг.пл. 379.5 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 
19. Дата торгів: 13.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №343443;

7. Зем.ділянка пл. 0.12 га К/Н1822083200:06:001:0562, за адресою: Житомирський 
р-н, с. Довжик, вул. Відродження, 11. Дата торгів: 13.05.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №343746 (уцінено лот № 335109);

8. Зем.ділянка К/Н1822086500:01:001:0085, пл. 0.18 га за адресою: Житомирський 
р-н, с. Пряжів. Дата торгів: 13.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№343724;

9. Нежитл. будівля, контора пл. 419.7 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
Новоград–Волинський р-н, с. Майстрів, вул. Ватутіна, 1а. Дата торгів: 13.05.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №343554;

10. Об'єкт незаверш. будівництва відсоток готовн. 54%, заг.пл. 130 м.кв. та 
зем.ділянка К/Н1811000000:00:022:0025, пл. 0.1 га, Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, 2-й пров. В.Антоновича (Тельмана), 15-В. Дата торгів: 15.05.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №343779 (уцінено лот № 335498).    

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

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

2.10. Продам Дачі 

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

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	земельну	ді-
лянку	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 АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 
•	Причепи автомобільні	ТМ	"Лев",	1-2х	осні.	
Розміри:	1,1х1,	3	-	3,6х1,	6.	Потовщений	метал	
і	німецькі	комплектуючі.	Гар.5р.	Доставка.	Роз-
срочка.	Завод-виготівник.	0671181888,0503098
085,0939554802

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

•	Вигот.зерносушарки, сушильне	обладнан-
ня,	норії,	транспортери,	шнекові	навантажувачі.	
Stretch	Hood	системи,	пакувальні	верстати.	Крес-
лення,	виробництво,	дост.по	Україні,	монтаж.	
www.landau.in.ua,	0631200216

•	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 МАРОК, ТРАКТОРИ 
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХ-
НІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211;(097)4742272.

•	Куплю токарне,	фрезерне	оснащення,	вер-
стати,	лещата,	патрони,	фрези,	великі	свердла,	
люнети,	різці.	Міряльний	інструмент,	ел/двиг,	
редуктори,	компресори,	вакуумні	насоси.	Фото	
на	пошту	обов`язк.:	оlegsustrikoff@gmail.com,	
0968709687,0964180586

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

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

•	Тракторні причепи	(самоскидні),	зняті	з	об-
ліку	3ПТС-12	-	1	одиниця,	2ПТС-5	-	1	одиниця,	
2ПТС-4	-	5	одиниць.	(096)3507337.(099)0585081

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.кільця,	р/к	прокладок	
двигунів,	КПП,	мостів,	ГТВ,	вкладиші	к/вала.	Дост.
НП,	Інтайм.	0675702202,0507190074.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРО-
ВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. 
ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУ-
СОРА. 0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	строгана	
в	шпунт,	столярна	дошка	(обрізна,	не	обрізна	
різних	розмірів,	балки,	крокви,	монтажна	рейка,	
дошки	обрішотки,	штахетні,	дерев`яні	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	 (пі-
нополістиролу):	об`ємні	фігури,	теплоізоля-
ція	для	труб	і	теплих	підлог,	упаковка,	декор	
для	фасадів	та	інтер`єрів,	логотипи,	літери.	
0996132639,atplast5@gmail.com
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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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ 
СО №918675, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я БЛА-
ЖЕВСЬКА ІРИНА ІВАНІВНА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВИ-
ДАНЕ НА ІМЯ БОЙКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ СЕРІЯ НК №466378  ВВАЖАТИ 
НЕ ДІЙСНИМ

8.21. Знайомства. Вiн пише 

•	Мужчина 59-180-80,	работа,	квартира,	вне-
шность	в	норме.	Познакомится	с	девушкой,	
ведущей	здоровый	образ	жизни	для	создания	
семьи.	0963300124

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

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

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

КОПАННЯ КРИНИЦЬКОПАННЯ КРИНИЦЬ

Тел.: (098) 062-09-73

Механічним способом.
Виїзд по області.

Оренда та продаж спецтехніки

096-14-69-072ТЕЛЕФОНУЙТЕТЕЛЕФОНУЙТЕ

Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування

Переміщення грунту та ін.

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 
•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	Кредит-
ная	карта	до	50	000	грн.	Перекредитуем	ваши	
кредиты	до	200	000	грн.	0732551010,0662551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

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

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

• КУРС ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРИСВЯЧЕНИХ. ВИ-
ЗНАЧЕННЯ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ І ЗАВДАНЬ 
НОВОЇ ЕПОХИ. ЗНАЙОМСТВО З НОВИМИ 
СТАНДАРТАМИ, ЗАКОНАМИ, МЕТОДАМИ І 
ПРАВИЛАМИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ. 0509470716

•	Металодетектори промислові,	конвеєрні,	ароч-
ні	Бастіон:	виробництво,	продаж,	установка.	Роз-
робка,	виготовлення	та	встановлення	систем	
автоматизації	та	електротехнічного	обладнання.	
metalfind.net.	0663581201

• МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ. ПРАКТИКА 
КЕРУЮЧОЇ ДУМКИ. 0681753403

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	
виробництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	
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. ІННО-
ВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. 
0509470716

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ 
КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ, ХУРМИ, ФУНДУ-
КА. САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКОВАНІ, ВИРОЩЕНІ 
В КОНТЕЙНЕРАХ. 0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 
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• У новонароджених малят шкі-
ра оновлюється кожні 3 дні.

• У дорослих людей шкірний 
покрив оновлюється кожні 30–50 
днів залежно від віку.

• Щохвилини наша шкіра втра-
чає 30 тисяч мертвих клітин.

• Майже 1000 разів людина 
оновлює шкіру за все життя.

• Ті лусочки шкіри, які втрачає 
людина при відновленні, перетворю-
ються в пил. А це близько кілограму 
на рік. Учені встановили, що домаш-
ній пил складається на 70% з омерт-
вілих часточок шкіри людини.

• Шкіра допомагає легеням на-
сичувати організм киснем.

• Саме через шкірний покрив 
відбувається обмін потрібними 
речовинами, тобто відбувається 
участь в обміні речовин.

• Шкірний покрив є домівкою 
для багатьох корисних мікроорга-
нізмів. Вони допомагають боротися 
із хвороботворними бактеріями, 
тому повна стерильність шкідлива, 
вона послабить захист.

• Наявні рецептори в шкірному 
покриві дозволяють людині мати 
відчуття дотику.

• На сонці в шкірному покриві 
виробляється вітамін Д.

• За рахунок шкіри формується 
звичний вигляд людини, його мі-

мічна мускулатура, яка дозволяє 
йому передавати емоції, зовнішньо 
відрізняти людину.

• Причинами виникнення акне 
(особливий запальний процес на 
шкірі, зовні схожий на вугри) ува-
жається посилене ділення клітин, 
які вистилають потові залози.

• У деяких новонародже-
них дітей у перші тижні життя 
з’являється акне. Причини поки 
не з’ясовані. Проходять такі де-
фекти самостійно, без додаткового 
лікування.

• Родимки можуть розташову-
ватися в будь-якому місці, навіть на 
голові та язику.

Гороскоп на тиждень 17 - 23 квітня Поради господині

ОВЕН
Порадують нові зу-

стрічі та враження. По-
старайтеся розібратись 

у невідкладних справах, будьте 
обережніші у словах та діях.

ТЕЛЕЦЬ
Успіх на роботі, в 

навчанні та кар'єрі за-
лежить від вашої самодисци-
пліни, вдумливості й зосеред-
женості. Не ображайтесь на 
чужу критику.

БЛИЗНЮКИ
Висока активність 

разом з цікавими іде-
ями допоможуть до-

сягти помітних результатів. 
Вихідні – для домашніх справ 
і романтики. 

РАК
Цього тижня ба-

жано взятися за щось 
конкретне. Вдалий час для ре-
алізації грандіозних планів, в 
тому числі для нової роботи.

ЛЕВ
Час пошуку гармо-

нії та краси, зміцнення 
партнерських та особистих сто-
сунків, наведення ладу в думках 
та створення домашнього за-
тишку.

ДІВА
Нормальний пере-

біг подій може бути 
порушений несподіванками, 
які цілком можна передбачити. 
Будьте напоготові.

ТЕРЕЗИ
Успішний період. 

Можете уникнути пев-
них ускладнень на роботі, якщо 
будете уважні до документів та 
контролюватимете свої дії.

СКОРПІОН
Все у ваших руках. 

Зірки підказують, що 
ви самі повинні розста-

вити акценти. Якщо перевтом-
лені, можете знизити темпи 
роботи.

СТРІЛЕЦЬ
Спрямуйте частину 

своїх зусиль на підви-
щення професійного рівня і 
статусу. Ділові зустрічі будуть 
важливі для вашого майбут-
нього. 

КОЗЕРІГ
Вд а л и й  час  д л я 

конкретних дій, відпо-
відальних кроків і кардиналь-
них змін. Хоча без «проколів» 
не обійдеться. 

ВОДОЛІЙ
Сприятливий період 

для нових справ. Дове-
деться працювати біль-

ше, ніж раніше, зате ви швидко 
побачите результат. 

РИБИ
Час  по с т у пови х 

змін, які варто почати 
із себе, свого ставлення 

до життя та оточуючих. При-
дивіться до власної манери по-
ведінки. 

Цікаві факти про шкіру людини

Важко уявити сучасну квар-
тиру без зручних крісел і ди-
ванів. Єдиний недолік м’яких 
меблевих гарнітурів – плями, 
які можуть залишитися після 
випадково пролитої кави або 
соку. Крім того, дивани потріб-
но регулярно очищати від пилу 
і легких забруднень, щоб вони 
виглядали як нові. Ми розпові-
мо, як чистити м’які меблі в до-
машніх умовах за допомогою 
підручних засобів. Наші поради 
допоможуть прибрати навіть 
найсильніші забруднення

Перше, що потрібно зроби-
ти, – прибрати пил з оббивки 
диванів і крісел. Ця процедура 
обов’язкова, оскільки тільки 
так можна знизити ймовір-
ність появи пилових кліщів 
у квартирі.

Думаєте, якісно вичистити 
поверхню вийде тільки за до-
помогою пилососа з функцією 
вологого прибирання? Набагато 
ефективніше вчинити наступ-
ним чином: накрийте меблі 
вологою тканиною і гарненько 
пройдіться вибивачкою. Ви бу-
дете здивовані, коли приберете 
тканину і побачите, скільки бру-
ду на ній осіло. Якщо ви давно 
не робили прибирання і пилу 
занадто багато, процедуру по-
вторіть.

Порада: додайте у воду кіль-
ка ложок оцту – це дозволить по-
вернути колір оббивної тканини.

Відмінно допомагає позбав-
лятися пилу пароочисник, за 
допомогою якого також можна 
прибрати несильні забруднення, 
оновити структуру оббивного 
матеріалу, убити мікробів. Щоб 

роботи з пароочищувачем про-
йшли максимально якісно, тем-
пература устаткування повинна 
бути виставлена не нижче 130 
градусів. Щоб не залишалося 
зайвої вологи і дрібного сміття 
після обробки пароочищувачем, 
протріть меблеву поверхню су-
хою серветкою.

Як проводити вологе 
прибирання меблів?

Якщо пароочисник чи пи-
лосос вам не допомогли, можна 
провести вологе прибирання 
з використанням мильного 
розчину. Найголовніше тут – 
дотримуватися ряду важливих 
правил, щоб не зіпсувати об-
бивний матеріал.

Як почистити мякі меблі 
в домашніх умовах – 
поради на замітку

Спіньте ковпачок засобу 
для миття м’яких меблів у воді 
(якщо під рукою немає такого 
засобу, візьміть звичайний шам-
пунь).

Нанесіть піну, яка утворила-
ся губкою, на плями і протріть. 
У випадку застарілих плям 
вам може знадобитися щітка 
з м’яким ворсом, але проти-
райте нею оббивку акуратно, 
щоб не пошкодити.

На завершення видаліть за-
лишки піни сухою ганчірочкою.

Порада: якщо в квартирі 
дуже волого і сиро, пройдіться 
по меблях пилососом, вбираючи 
залишки вологи. Це допоможе 
уникнути процесу гниття.

Як почистити 
м’які меблі в 
домашніх умовах



 

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

Хеллбой
Жанр: бойовик, жахи
Хеллбой – це справжній герой нашого часу. 

Він брутальний, сильний і дуже любить все навко-
ло себе трощити. Власне, за це його й люблять, 
адже часом тільки йому під силу виконувати дуже 
складні завдання. Звичайно ж, у нього явно не 
найбільш ангельський характер, але й усі ми не 
ідеальні. Його нова місія з порятунку світу буде 
в Англії, де розбушувалася дружина Мерліна на 
ім'я Кривава королева. Битва цих двох могутніх 
істот поставить весь світ на межі знищення – хоча 
саме цього апокаліпсису й потрібно уникнути. 
Тільки Хеллбой може зупинити кінець світу, хоч 
і любить знищувати все навколо.

Містер Лінк: Загублена 
ланка еволюції

Жанр: мультфільм
Багато років його намагалися знайти 

найдосвідченіші дослідники. Саме його не 
вистачає як відсутньої ланки еволюції. Зна-
хідка так і була би неможливою, якби він сам 
не вийшов на контакт. Містер Лінк, а саме 
так його звати, ховається серед джунглів, 
де його ніколи би не знайшли. Він розумний, 
вміє говорити і, звичайно ж, думати. І він дуже 
сумує за своїм родичам в Гімалаях. Містер 
Лінк просить допомогти йому дістатися в 
потрібну локацію, щоб зустріти родичів. 

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

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

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

Піца «Челентано» Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 23:00 (0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(0412) 57-36-25
(067) 357-36-25

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера» вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00 (0412) 42-60-86

Кафе «Таймир» просп. Незалежності, 11
г/р з 11:00 до 23:00 (063) 077-39-47

Піца «Челентано» вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 9:00 до 23:00 (0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 10:00 до 22:00

(0412) 51-23-74
(050) 463-00-08

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

(0412) 42-49-94
(063) 189-28-58

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

(0412) 42-22-69
(068) 786-28-88

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ


