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РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

День Європи: Тендер,
тендер, розкратендер... або
Клуб друзів Сухомлина

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

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

000 грн
44900 грн
64900 грн

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

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

www.optika-fielmann.ua

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА



ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

*умови акції — у салонах fielmann
**Знижка на весь товар крім акційних пропозицій до 30.06.2019 р.

с. 6

Нектар в асорт. 0,95 л ТМ
Садочок

Ковбаса «Преміум» н/к в/с
(білкова) ФП (шт.) 0,45 кг
ТМ ЖМК

Морозиво 100% 70 г стакан
ТМ «Рудь»

Масло «Вологодське» 82,5%
200 г ТМ «Рудь»

Молоко пастеризоване
2,5% 900 г, ТМ «Рудь»

1575

6660

810

3995

1795
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Увага! У Житомирі
промиватимуть мережі
Відповідне оголошення розмістив на
своєму сайті «Житомирводоканал».
КП «Житомирводоканал» здійснюватиме планове
промивання мереж та резервуарів питної води.
«Промивання та дезінфекція мереж систем подачі
та розподілу води проводитиметься з 23.00 15 травня
до 06.00 17 травня.
Промивання – це знезараження і дезінфекція водопровідних мереж міста з метою попередження негативного впливу стану водопровідних мереж, на яких
накопичується осад, на якість води», – повідомляють
у підприємстві.
Під час проведення робіт КП «Житомирводоканал»
не рекомендує використовувати воду для приготування
їжі та санітарно-гігієнічних потреб.

Мама – це Я!

Мати… Скільки
приємних спогадів
пов’язано з цим словом, скільки можливого і неможливого
зробила ця жінка
для нас.
Хіба хтось може бути ближчим за неї? Руки та обличчя
жінки-матері – це те, що завжди
заспокоїть, підтримає, збереже
від будь-якого зла. Мати-берегиня завжди поруч із нами.
Мама – найрідніша і найдорожча у цілому світі людина,
і все в дитині – від матері. Це
вона вчила нас вимовляти перші слова, посміхатися до людей, говорити з ними ввічливо,
з любов’ю. Вона нас вчила бути
дорослими. І пізнаючи закони
життя, саме від матері ми перейняли наймудрішу науку – любити людей. Бо лише з любові
народжується прекрасне. Мати
вчила нас поважати друзів, бути
вірними їм і у радощах, і у горі.

Новини
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Вірність – це почуття, яке теж
виховала у нас ненька: вірність
матері, вірність друзям, вірність
батьківщині…
Життя іде. Дорослішають
діти. Та для матері дитина завжди залишається дитиною
і в 10 років, і в 30, і в 50. А тому
ніколи не покидає її тривога за
долю власної дитини. І завжди
вчить вона своїх дітей творити
добро на землі.
Саме тому напередодні великого свята – Дня матері Gloria
Beaut y організу вала проект
«Мама – це Я!» Цьогоріч у заході взяла участь 21 мама. Для
кожної був підібраний образ та
зроблена фотосесія. Сам фінал
відбувся 10 травня в арт-кафе
«Сім’я»! Це було неймовірне
свято, де кожна матуся змогла
отримати подарунки та трішки
відпочити від буденних справ.
Gloria Beaut y дякує всім
парт нерам за допомог у та
підтримку у проведенні заходу. Окрема под яка Марії
Бондарчук, яка зробила усім
матусям найсучасніші зачіски
за мінімум часу!

Сухомлин хоче перейменувати
стадіон «Спартак»?
Руслан Мороз

У п'ятницю,
10 травня 2019 року,
відбулося засідання
міськвиконкому, на
якому Житомирській
міський голова Сергій Сухомлин зробив
дуже неочікувану
заяву.
Він повідомив, що роботи із реконструкції стадіону
«Спартак» на завершальній
стадії і оновлений стадіон стане
справжнім сучасним спортивним комплексом з декількома
спортивними майданчиками зі
штучним покриттям, біговими
доріжками, професійним освітленням, трибунами, а також
відновленим приміщенням для
міської спортивної школи.
За словами міського голови,
стадіон реконструювали таким
чином, щоб на його базі можна
було проводити тренування,
а також професійні змагання.
Окрім того, стадіон має стати
простором для залучення жителів міста до спорту та здорового
способу життя. Доступ на стадіон
буде безперешкодним для відвідувачів з карткою житомиря-

нина, ID-паспортом та іншими
документами, що посвідчують
особу. Завершити реконструкцію
стадіону планують вже найближчим часом. Наразі підрядники
працюють над новою вхідною
групою спорткомплексу. Отже,
постало питання із визначення
назви стадіону.
«Зараз готується розпорядження по робочій групі з визначення назви стадіону. Згідно
зі Статутом громади, який ухвалили депутати на минулій сесії,
у нас є повноваження для проведення опитування громадян,
громадських обговорень, – зазначив міський голова. – Ми хочемо
зробити опитування: через засоби масової інформації подати
декілька назв, які ми пропонуємо,
і люди будуть щось своє пропо-

нувати. А потім вже нам треба
приймати рішення виконкому
щодо затвердження назви».
На сайті міськради є посилання на сторінку в соціальній
мережі Фейсбук, де проводиться опитування щодо нової назви
стадіону.
Не зовсім зрозуміло, навіщо
змінювати назву стадіону, але
судячи з деяких висловлювань
чиновників, їх дратує, що назва
«Спартак» може асоціюватися
з радянським минулим. Епідемія
перейменувань просто досягла
свого апогею. Серед назв, які могли б бути розміщені на фасаді
стадіону, були зовсім екзотичні:
«Полісся-арена» та «Житомирарена». З часом дізнаємось, якої
думки житомиряни стосовно
нової назви.

Триває реєстрація
на додаткову сесію ЗНО
Реєстрація для
участі в додатковій
сесії зовнішнього
незалежного оцінювання триватиме з 3-го до 20-го
травня.
Пр о ц е пов і дом л яє Ві нницький регіональний центр
оцінювання якості освіти.
Право на реєстрацію в цей
період мають особи, які:
• брали участь в антитерористичній операції та/або
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Ф е дера ц і ї у Дон ец ьк і й та
Луганській областях або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та

не зареєструвалися для участі
в зовнішньому оцінюванні
в основний період;
• п р ож и в а ю т ь н а т и мчасово окупованій території
або в населених пунктах, де
органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися
з них та не зареєструвалися
в основний період реєстрації;
• за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
• ма ю т ь с к ла д ат и дер жа вн у п і дс у мкову ат е с тац і ю у ф орм і з овн і ш н ь ог о
оцінюванн я, а ле через по ва ж н і при чи н и не змогли
зареєструватися в основний
період реєстрації (такі особи реєструються для участі
в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм
будуть зараховані результати

зовнішнього оцінювання як
оцінки за державну підсумкову атестацію).
Нагадуємо, що дат у по д а н н я р е єс т ра ц і й н и х д о кументів буде визначено за
відтиском штемпеля на поштовому конверті.
У Вінницькому регіональному цен т рі оц і нюван н я
якості освіти повідомляють,
що цього року додаткова сесія
розпочнеться 26 червня тестуванням з математики, 27 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з німецької
мови, 1 липня – з французької
мови, 2 липня – з іспанської
мови, 3 липня – з української
мови і літератури, 4 липня –
з фізики, 5 липня – з англійської мови, 8 липня – з історії
України, 9 липня – з біології,
10 липня – з географії. Завершиться додаткова сесія 11 липня тестуванням з хімії.
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Організатор
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8 червня з 11.00

Шодуарівський парк,
літній амфітеатр «Ракушка»

Споживачу

У програмі

Виступи різних колективів
СУПЕРОВІ майстер-класи
Конкурси, розваги

Міні зоопарк
Аніматори
Фотозони

РОЗІГРАШ ПОДАРУНКІВ

Запрошуємо стати партнером та учасником
у проведенні Свята Дитинства
Тел. 067 412 89 81
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Забуті обіцянки.
Будівництво
Сучасні станції доочистки води,
зменшення ціни на тепло та воду,
побудова спортшколи водних видів
спорту, соціальні магазини, нова
транспортна концепція, індустріальний парк, аеропорт, комплексний
ремонт мікрорайонів Польової та
Крошні – все це та багато іншого
обіцялося міською радою та її головою за останні три з половиною
роки. Складається враження, що ті,
хто давали ці обіцянки, самі вже не
всі пам’ятають.
Відновлення роботи аеропорту
було одним із рекламних меседжів
міського голови під час виборів. Але
за чотири роки віз і досі там. Декілька разів анонсували відкриття аеропорту, «майже» відкривали, коли
на камери садили літаки та давали
численні інтерв’ю. Але аеропорт
досі не працює, ймовірно, не буде
працювати в найближчому майбутньому повноцінно як аеропорт, буде
використовуватися для технічного
обслуговування літаків.
Аналогічна історія з інвестиційним
парком, про який влада останнім
часом забула та мовчить. Коли його
створювали, виділялися кошти на
проекти та будівництво, відводилися земельні ділянки – розмов було
багато. Тоді міський голова розповідав, що ледь не черга стоїть інвесторів, які мають бажання інвестувати
в нього. Однак через три роки про
ці плани всі забули, як і про 3000
нових робочих місць. Попри те, що
індустріального парку поки немає
і не зрозуміло, яка його подальша
доля, його одного разу навіть встигли перейменувати.
Загалом з будівництвом в цієї міської влади якось не складається. Розпочинають багато усього, а до кінця
довести нічого не можуть. А те, що
добудовують, виявляється утричі дорожчим, ніж планувалося, наприклад, як вийшло з гімназією № 3.
Ремонти доріг – це взагалі окрема
фішка міської ради, коли зрізаний
асфальт з однієї вулиці везуть на
іншу та підсипають ями, які утворилися там від того, що до цього
там теж зрізали асфальт. На жаль,
стало нормою, коли асфальтне покриття зрізається і залишається на
декілька тижнів або і місяців, навіть
відповідних дорожніх знаків ніхто
не встановлює.
У травні 2016 року відбувся всеукраїнський конкурс туалетів для
Житомирського гідропарку. Переможця обрали, але за три роки
міська влада так і не спромоглася
побудувати туалет у гідропарку.
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Актуально

Нові актуальні петиції
від житомирян
LED ліхтарі на трамваях

Ольга Сідлецька

Журналісти
«20 хвилин» підготували для вас огляд
петицій, розміщених
на сайті Житомирської міської ради, за
останні 2 тижні.

Житомирянин Олександр
Голубець пропонує для безпеки
пішоходів обладнати трамваї LED
ліхтарями жовтого або червоного
кольору.
«Пропоную встановити на
трамваях великі LED-ліхтарі
жовті або навіть червоні на сигналах правого повороту, щоб автомобілі не збивали людей, які
виходять з трамваю», – йдеться
у тексті електронного документа.

Отож на які проблеми житомиряни просять звернути увагу
міську владу?

Асфальтове покриття
прибудинкової території на
вул. Івана Сльоти, 12, 12а, 14

Увага на будівлі,
що мають історичне
і культурне значення
Житомирянин Іван Нишпорський просить у своєму електронному зверненні врегулювати питання реставрацій та перебудов
пам`яток архітектури.
«Заборонити змінювати зовнішній вигляд та перебудовувати на свій лад будівлі, що мають
культурне та історичне значення
(по європейському взірцю). Такі
будівлі мають реставруватися за
рахунок бюджету або за власний
кошт ініціатора, також план реставрації має бути узгоджений
з уповноваженою комісією», –
йдеться у тексті електронної
петиції.

Конфлікт спорту
і мистецтва: скелелази
не задоволені зйомками
серіалу поблизу Денишів
Спортсмени, які тренуються на скелях, що неподалік с.
Дениші, вважають, що зйомки
серіалів не лише заважають їхній
спортивній діяльності, а й несуть
екологічну загрозу, адже знімальні групи залишають після себе
гори сміття.
Про це у своєму електронному
зверненні до місцевої влади повідомила його автор Надія Січкар.
«Пропоную: 1) Заборонити
проведення зйомок т/с «Слов`яни»
та інших проектів на території
скелелазного, альпіністського,
спортивно-туристичного масиву
у с. Дениші під час усього сезону
тренувань (з початку квітня до
кінця жовтня);
2) Зобов'язати голову знімального майданчика прибрати природу після завершення зйомок
(у разі їх проведення у вільний
від тренувань час);
3) Притягнути до кримінальної відповідальності усіх учасників зйомок, в разі ушкодження
скелелазних маршрутів (а саме:

зняття та/або ушкодження анкерного спорядження/станцій,
а також їх фарбування чи заміну; змінення та/або видалення
назв маршрутів), а також в разі
ушкодження природи (тобто
засмічення лісу, вирубка дерев,
забруднення водойм тощо)», – зазначається в петиції.
Пані Надія аргументує свою
позицію тим, що скелелазний
масив у с. Дениші, – це база, де
постійно тренуються українські
і зарубіжні спортсмени, зокрема
й олімпійці. А останнього разу на
масиві після проведення зйомок
було знайдено купу сміття. Крім
того, автор петиції наголошує, що
у цьому місці ростуть дуже старі
дерева, які потребують захисту.
«Також хочу зауважити, що
я не проти розвитку українського
кіно, але чому попри розвиток
українського спорту? Тому заохочую вас підписати петицію
і надати можливість розвитку
обом галузям», – резюмує Надія
Січкар.

домо про облаштування цікавого
туристичного об'єкта в центральній частині міста, а саме інсталяції з частиною підземного ходу
або частиною підвалу житлового
будинку ХІХ століття. Але проходячи повз цей об'єкт, помітив, що
через значне випаровування на
скляній покрівлі утворились великі краплі конденсату, через які
майже нічого не видно», – пише
автор електронного документа.
На його думку, проблему візуального доступу до цього туристичного об`єкта можна вирішити
шляхом удосконалення системи
вентиляції

Мешканці будинків 12, 12а, 14,
що на вул. Івана Сльоти, потерпають від жахливих умов, спричинених відсутністю асфальту
у дворі. Про це йдеться у петиції,
поданій Мариною Белінською.
«Звертаюсь із проханням підтримати нашу петицію і посприяти в питанні щодо підсипки або
асфальтування прибудинкової
території житлових будинків
№ 12а, 12, 14 на вулиці Івана
Сльоти.
Біля наших будинків ніколи
не було асфальтового покриття.

Інсталяція на Великій
Бердичівській
Сергій Бондаренко подав петицію під назвою «Допрацювати
скляне покриття підземного ходу
на вулиці Бердичівській».
«Дуже зрадів, коли стало віТому наш невеликий двір знаходиться у жахливому стані,
присутні ями, бугри, постійно
стоїть вода. Мешканцям нашого
будинку, особливо літнім людям
і дітям, дуже незручно пересуватися», – зазначає автор звернення.
Жінка додає, що мешканці будинків уже зверталися
до КВЖРЕПу щодо ремонту
подвір'я, але до цього часу ніяких
змін не побачили.
На підтримку усіх зазначених
вище електронних петицій триває збір підписів. Чи наберуть
вони необхідні для розгляду місцевою владою 300 голосів і як відреагують чиновники – побачимо
згодом.
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Здоров'я

Вакцинувати чи ні –
ось у чому питання...
Руслан Мороз

В Україні досить
напружена ситуація
із захворюваністю на
кір – з початку 2019
року захворіло близько 44 тисяч українців.
З 3 травня до 16 травня 2019
року було оголошено карантин
через спалах кору у Варварівській
ЗОШ I–III ст. Олевського району, там
зареєстровано 7 випадків захворювання – на кір захворіло 6 дітей і 1
учитель. Про це повідомили Центр
громадського здоров'я МОЗ України
та прес-служба Житомирської ОДА.
З початку 2019 року (з 28 грудня
2018 до 25 квітня 2019 року) на кір
в Україні захворіло 43 783 особи –
20 359 дорослих та 23 424 дитини.
Від ускладнень кору померло 16 осіб.
Всього з початку 2019 року в Житомирській області зареєстровано
14 спалахів кору, більшість з яких
у навчальних закладах.
Захистити людей можливо тільки колективним імунітетом. Для
надійного захисту від хвороби всі
діти повинні своєчасно отримати
як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Не так давно виник
скандал з так званими «відмовниками», тими батьками, які відмовлялися вакцинувати своїх дітей. На
останній сесії міськради навіть було
заслухано звернення таких батьків.
Чому люди відмовляються
від щеплень та який зараз стан
із захворюваністю на кір? Про це

ми запитуємо у заступника головного лікаря Центру первинної
медичної допомоги із захисту материнства та дитинства Людмили
Зайцевої.

Якщо в такий день звертається
хвора дитина, її оглядають в ізоляторі, щоб вона не зустрілась із
здоровою. Але це також менталітет та виховання наших пацієнтів.

Руслан Мороз: Протягом останніх років спостерігається збільшення захворюваності на кір. Особливо
несприятлива ситуація була
наприкінці минулого та на
початку цього року.

Руслан Мороз: На вашу
думку, чому взагалі виникли
такі проблеми з вакцинацією? Через те, що багато було
антиреклами?

Людмила Зайцева: Так, протягом останніх років відмічалося
підвищення захворюваності на кір.
Це одна з тих хвороб, яку можна
попередити вакцинацією. За графіком, згідно з календарем, дитина, яка вакцинується вперше в рік,
а потім ревакцинація робиться
у шість років, має досить великий
захист від інфекції. Але в зв'язку
з тим, що у попередні роки були
перебої з постачанням вакцини,
а також тому, що у ЗМІ піднімалася антивакцинальна істерія, в нас
дуже велика кількість дітей, які
вже стали дорослими, але так і не
були вакциновані від кору. До чого
це веде? Починає хворіти не тільки дитяче населення, не лише невакциноване населення – хворіють
і вакциновані діти, і доросле населення. Кір – це непроста інфекція,
вона не лікується медикаментозно,
тобто таблеток від кору не існує.
Від кору є тільки вакцинація. І це
захворювання, яке призводить до
тяжких наслідків, дуже важких
ускладнень. З них найбільш серйозні – це корева пневмонія та коревий енцефаліт, тобто запалення
легень та запалення мозку. Це два

ускладнення, які часто призводять
до летального наслідку. На превеликий жаль, у Житомирській
області минулого року теж був випадок смерті дитини від кору, яка
не була привита. Тож батьки, які
просто відмовляються від вакцинації, повинні думати не лише про
свою дитину, а й про колективний
імунітет. Так, міською радою було
прийнято рішення не допускати
невакцинованих дітей до навчальних закладів. Порушень законодавства в цьому абсолютно ніяких
немає. Є Закон України про захист
від інфекційних хвороб, в якому
чітко прописано, що відвідування
невакцинованими дітьми дитячих колективів заборонено. Тим
більше, що в нас були дитячі
заклади, в яких фіксувалося по
п'ять – шість випадків кору. Ми
маємо створити в наших дітей,
в яких немає медичних протипоказань, колективний імунітет.
Якщо він складатиме від 95 до 99
відсотків, в нас не буде такої сер-

йозної ситуації, яка спостерігається протягом останніх декількох
років. До того ж для дорослого
населення ускладнення від кору
ще більш небезпечні та важкі. Вже
встановлено зв'язок кору з таким
надважким захворюванням, як
розсіяний склероз. А це вже призводить до інвалідності людини.

Руслан Мороз: А як
зараз здійснюється вакцинація населення? До кого
потрібно звертатися?
Людмила Зайцева: Вакцинація проводиться в закладі охорони здоров'я. Проблем з кількістю
вакцини в нас зараз абсолютно
немає. В амбулаторії пацієнт
звертається до сімейного лікаря,
з яким укладена декларація, і вакцинація проводиться у спеціально
обладнаному кабінеті. Є в нас так
звані дні здорової дитини (в різних
амбулаторіях це різні дні), коли
до медзакладу мають приходити
здорові діти саме на вакцинацію.

Людмила Зайцева: Я вже зазначала, що в цьому певну роль
зіграли наші ЗМІ. Коли я веду
прийом, то намагаюся довести до
батьків інформацію, переконати їх,
чому потрібно робити вакцинацію. Треба більше інформації. Але
не всю інформацію, яку ми можемо отримати, ми беремо на віру.
Коли говорять, що є ускладнення
і лікарі приховують цей випадок,
то, повірте, що це не в інтересах
лікаря, щоб зіпсувати свою репутацію. І це безпідставно, тому що
кожен випадок розглядається та
обговорюється. Крім того, що є
ускладнення, є реакції організму.
А реакція – це не ускладнення!
І кожна вакцина має прописані реакції, які можуть виникнути. Висока температура – це не ускладнення, висипання – це не ускладнення,
це є реакція. Тобто треба чітко
відмежовувати і батькам та пацієнтам розказувати, що є реакції
на щеплення і є ускладнення від
щеплення. За всі роки, а я працюю
вже 27 років, я не бачила ускладнень від щеплення, тільки реакції.
Тому треба підходити виважено,
захистити дитину та дорослого від
тих захворювань, від яких можна
захиститися вакцинацією.

Україна залишається лідером в Європі
за масштабами поширення ВІЛ-інфекції
Руслан Мороз

Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні зробила
крок назад – такі дані
наводить Фонд Олени Пінчук.
Вперше з 2012 року і вдруге
в історії України зафіксовано
зниження темпів поширення
ВІЛ-інфекції. За даними Цен-

тру громадського здоров’я МОЗ
України, у 2018 році було зареєстровано на 0,52 відсотка менше
нових випадків ВІЛ, ніж у попередньому році. Шість років тому,
у 2012 році, темпи епідемії вже
знижувалися – на 2 відсотки. Але
з початком широкомасштабної
гуманітарної кризи у 2013–2014
роках ситуація різко погіршилася. А після втрати контролю
над частиною території країни
було неможливо порівнювати
дані статистики з даними попередніх років. Починаючи з 2016
року в Україні почався новий

статистичний відлік для оцінки темпів поширення епідемії
ВІЛ/СНІДу.
У 2018 році в Україн і, за
даними Центру громадського
здоров'я МОЗ України, було зареєстровано 18 098 нових випадків
ВІЛ-інфекції (порівняно з 18 193
випадками 2017 року), з них 2 428
дітей до 14 років. Всього з 1987
року в Україні офіційно зареєстровано 333 716 нових випадків
ВІЛ-інфекції, від СНІДу в Україні
померло 48 456 людей.
Наближається 19 травня –
Міжнародний день пам’яті лю-

дей, які загинули від СНІДу. Традиційно команда благодійного
фонду «Нехай твоє серце б’ється»
запрошує усіх житомирян приєднатися 17 травня 2019 року до
акції мережі «100% Життя», аби
вшанувати пам’ять всіх тих, хто
пішов від нас, та взяти участь
в акції під назвою «Ліки від
байдужості». Навколо питання
СНІДу досі існує багато міфів та
стигм, а тест на ВІЛ залишається
таким, якого бояться та уникають більшість українців. Ми вважаємо, що ситуацію з епідемією
можуть перевернути прості та

доступні речі, необхідні кожному – розуміння та небайдужість.
Тому у День пам’яті активісти
роздаватимуть Bono Animo –
символічні ліки від байдужості,
щоб привернути увагу українців
до епідемії та закликати пройти тест самим і своїм коханим.
Окрім цього, кожен бажаючий
може розмістити світлину у соціальних мережах та закликати
пройти тестування.
Головний меседж: «Не будь
байдужим – протестуй себе та
коханих!» Хештег: #ЛікиВідБайдужості
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День Європи:
Тендер, тендер, розкратендер...
або Клуб друзів Сухомлина
Руслан Мороз

Щороку День Європи у Житомирі проходить досить феєрично. Коштів на це
свято не шкодують,
а навіть, за словами
членів Житомирського міськвиконкому,
виділяють більше,
ніж на День Незалежності.
Зазвичай всі заходи організує
управління культури Житомирської міської ради. У минулі роки
на День Європи запрошували
відомі колективи, влаштовували
концерти. Одним словом, грошей
майже не рахували. На засіданні
міськвиконкому 8 травня 2019 року
начальник управління культури
міськради Ніна Рябенко презентувала достатньо багату програму
заходів. Але… Але, як завжди, разом з проектом рішення публічно
не представили кошторис заходу.
Це одразу викликало дуже багато
запитань до організаторів: 400 тисяч гривень на невідомо що? До
того ж наступного дня після Дня
Європи відзначають День пам'яті
жертв політичних репресій. А це
вже дуже сумний і скорботний
день. Тобто особливо помпезні заходи напередодні вже не здаються
особливо доречними. Отже, на
попередньому засіданні міськвиконком відмовив у погодженні
заходу. Чотири члени виконкому
були «за», чотири «проти», інші
утримались, тож рішення не було
прийнято. Не допомогло навіть
згадування про домовленості
з Владом Ямою щодо проведення танцювального майстер-класу.
Не те щоб члени виконкому
взагалі відмовили, але було зроблено дуже влучне зауваження –
вони хотіли спочатку дізнатися,
на що саме витрачаються кошти.
Отже, рішення було відправлено
на доопрацювання, і вже 10 травня
виконком скликали знову з єдиним питанням в порядку денному:
виділити кошти на організацію заходів до Дня Європи в Житомирі.
Перед початком засідання виконкому Житомирський міський
голова Сергій Сухомлин дуже різко прокоментував стан підготовки
управління культури до засідання

виконкому. Було зазначено, що він
мав дуже серйозну бесіду з начальником управління культури
Ніною Рябенко з цього питання
та попередив, що наступного разу
при повторенні такого випадку
буде розглянуто питання відповідності займаній посаді. У коридорах міськради навіть з'явилися
чутки про звільнення Ніни Рябенко з посади. Тому, можливо,
на виконкомі 10 травня програму
заходів презентувала заступник
начальника управління Наталія
Марчук.
Члени виконкому вже для
вигляду здивувались на публіку
тому, що для проведення прологу на заході Житомирському
муздрамтеатру виділено 30 тисяч
гривень, а окремо були прописані
режисерські послуги в 15 тисяч.
Але їм нагадали, що минулого
разу сума була майже така ж,
тільки прописана разом, а зараз
окремо, відповідно до норм законодавства.
Пару хвилин, і всі члені Житомирського виконкому одностайно
проголосували «за». Це чудово,
але ж не всім спала на думку ідея
перевірити, як саме укладалися
договори та проводилися тендери
на організацію цих заходів, адже
управління культури тільки ініціює та курує проведення заходів, а проводять інші організації.
У складі управління працюють
методисти, спеціалісти, але немає режисерів, акторів, аніматорів,
звукорежисерів та представників
інших спеціальностей, які б мали
робити цю справу. Отож і проводяться тендери на проведення
різноманітних заходів, свят та
іншого.
На сайті «Прозорро» ми
можемо побачити наступні за-

явки: «Організація і проведення
культурно-мистецького фестивалю національних товариств
в рамках проведення державного свята «Дні Європи» 19 травня
2019 року» з очікуваною вартістю
в 150 000,00 гривень та «Організація і проведення заходу «День
Європи» з очікуваною вартістю
в 380 000,00 гривень.
У тендерних торгах з організації і проведення культурно-мистецького фестивалю національних
товариств в рамках проведення
державного свята «Дні Європи»
19 травня 2019 року брали участь
два учасники: ФОП Денис Павловський з пропозицією у 145 000 грн
і ФОП Наталія Пономарьова
з мінімальною пропозицією
в 141 351 грн. У тендерних торгах
з організації і проведення заходу «День Європи» участь взяли
три учасники: ФОП Денис Павловський, ТОВ «СПЕЦЕКСПО-

ТРЕЙД» та ФОП Наталія Пономарьова. І знову перемога дістається
Пономарьовій, яку минулого року
включили до оргкомітету святкування Дня міста, адже вона
запропонувала найменшу ціну
в 347 794 грн.
Отже, з підприємцем управління культури запланувало
укласти два договори. Проте,
перевіряючи тендерну документацію, ми знайшли інформацію,
достатньо неприємну для працівників міськради. Звертаємо увагу
на закупівлю на 380 тисяч гривень,
яка підлягає скасуванню через
невідповідність поданих двома
з трьох учасників документів на
тендер. Зокрема, учасниками ФОП
Наталія Пономарьова та ФОП Денис Павловський в порушення
вимог тендерної документації на
організацію послуг з організації
заходів ДК 021:2015 «79952000–
2 – Послуги з організації заходів»,
розміщених 16 квітня 2019 року,
не надані наступні документи:
документ про наявність у працівників відповідної кваліфікації,
які мають необхідні знання та досвід; не поданий окремим файлом
проект договору за формою згідно
з Додатком № 2 до тендерної документації та відсутня довідка
про відповідність за ст. 17 Закону
України «Про публічні закупівлі».
До того ж на тендерні пропозиції
учасників обох підприємців не
накладений електронний цифровий підпис. У порушення вимог
тендерної документації в 5-денний
строк з дати прийняття рішення
тендерним комітетом, тобто до
8 травня 2019 року включно, ФОП
не додав на портал електронних
торгів документи, визначені пунк-

тами 2, 3, 5, 6 і 8 частини 1 статті
17 Закону України «Про публічні
закупівлі». Згідно з умовами тієї ж
тендерної документації ненадання
даних документів є підставою для
неповернення переможцю грошового забезпечення у вигляді
електронної банківської гарантії
(безвідклична, безумовна банківська гарантія) у розмірі 11400 грн.
З усього вищенаведеного випливає, що рішення тендерного комітету № 16 від 02 травня 2019 року
про визнання переможцем торгів
ФОП Наталія Пономарьова має
бути скасованим і з переможця на
користь управління культури має
бути стягнуто 11400 грн забезпечення через банківську гарантію.
З відкритих джерел ми дізналися, що Наталія Пономарьова
протягом довгого часу працює
в рекламній агенції «Джерело».
Власником та керівником фірми є
Сергій Козлов, який зі свого боку
був постачальником скандальної
«ляльки-мотанки» та приладдя
для Українського дому, на чому
міський бюджет переплатив сотні
тисяч гривень. Порушена кримінальна справа досі розслідується
правоохоронцями.
М и о т ри ма л и коме н тар
з приводу тендеру у заступника
начальника управління культури з економічних питань Олени
Турської: «Тендерна комісія ретельно перевіряла всі документи.
Вони надані відповідно до чинного
законодавства, порушень немає.
Деякі документи надаються в довільній формі, але це також не
суперечить тендерним вимогам
та Закону України «Про публічні
закупівлі».
На сайті «Prozorro» повідомлення про укладення договору
з'явилося 14 травня, і сам договір датований тим же числом.
Але всі містяни вже з понеділка,
тобто 13 травня, бачили оголошення про проведення заходів
до Дня Європи. Отже, всі роботи були виконані до того, як був
укладений договір, що свідчить
про певні домовленості при визначенні переможця тендерних
торгів. Дивним чином щоразу
переможці торгів асоціюються з власником та керівником
рекламної агенції «Джерело»
Сергієм Козловим та Житомирським міським головою Сергієм
Сухомлиним. Вся справа в тому,
що в Житомирі чиновники просто і безкарно продовжують цупити кошти міського бюджету,
який своїми податками поповнює
абсолютно кожен житель міста.
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Чи справді ми про це пам'ятаємо?
До Дня пам'яті жертв політичних репресій
Руслан Мороз

Традиційно в День
пам'яті жертв політичних репресій державні керівники всіх
рівнів покладають
квіти до пам'ятних
знаків по всій країні,
відбуваються жалобні віче і церемонії.
Тільки чи дійсно ми
про це пам'ятаємо або
більше говоримо, що
пам'ятаємо?
Практично мало хто з молодого покоління може назвати імена
репресованих співгромадян, навіть якщо вони є серед родичів,
друзів, знайомих. Те, що сталося
у 1937–38 роках минулого століття,
все частіше стає просто історією
для тих, хто народився у цьому
столітті. Тому поряд з офіційними
заходами дуже важливо пам'ятати
імена жертв не тільки по траурних

днях. З цією метою ще у 2006 році
вийшла перша книга з серії «Реабілітовані історією. Житомирська
область».
Тоді відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від
11.09.1992 року № 530 та обласною
Програмою підготовки і випуску
серії книг «Реабілітовані історією.
Житомирська область» на 2003–
2015 роки в Житомирській області
була створена науково-редакційна
група з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані історією».
З того часу було вивчено та оброблено більше 50 тисяч архівних
справ в УСБУ області та більше
18 тисяч в обласному УМВС.
У підсумку було підготовлено

та надруковано сім книг у восьми
томах, куди були включені відомості про 48 518 персоналій, 28
аналітичних статей «Як це було»,
надруковано 50 нарисів «Наші видатні земляки», опубліковано 208
документів, 55 спогадів репресованих, 1095 фотографій, а також
був оприлюднений науково-довідниковий апарат на 497 сторінок.
Першою в Україні науково-редакційна група серії книг «Реабілітовані історією. Житомирська
область» приступила до публікації матеріалів із архівів УМВС,
оприлюднивши тисячі персоналій
на літери А, Б, В, Г.
Але у липні 2015 року діяльність наукової редакції була при-

пинена, єдина в Україні. В інших
областях робота таких груп продовжується. І це незважаючи на те,
що, за висновками Головної редколегії книги, житомирська книга –
найкраща в Україні, об'єктивна,
науково повністю достовірна.
Ми зверталися до управління
культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації за коментарем, чому саме
була припинена робота житомирської групи. Отримали відповідь,
що було рішення розробити проект програми стосовно випуску
книг «Реабілітовані історією. Житомирська область» та здійснити
відбір кандидатів до складу редакційної колегії на конкурсній основі. Це було рішення Житомирської
обласної ради, запропоноване
гуманітарною комісією облради
за підписом депутатки від партії «Самопоміч» Олени Галагузи.
Також є доручення за підписом
начальника управління культури
та туризму ЖОДА Т. Парфентієвої
щодо виконання цього рішення.
Але, як завжди, рішення виконано не було. А причиною припинення роботи наукової редакції
стало особисте ставлення депутатки Олени Галагузи до членів

редколегії. Таким чином, можна
з трибуни облради говорити багато про патріотизм, а насправді
намагатися знищити історію.
Ми зв'язувалися з Романом
Подкуром, відповідальним секретарем Головної редакційної
колегії науково-документальної
серії книг «Реабілітовані історією».
Він досить різко прокоментував дії
депутатів, особливо щодо того, що
найкваліфікованіші кадри були
вигнані з редакції і випуск такої
серії в Житомирській області був
припинений. Напевно, найстрашніше те, що багаторічна робота
наукової редакції руками тих же
депутатів була знищена. Картотека редакції перевезена в Центр
народної творчості Житомирської
обласної ради та просто скинута
на підлогу. На даний час картотеки не існує, є тільки набір карток,
які змішані в довільному порядку,
частину карток втрачено.
Загалом, це все, що потрібно
знати про патріотизм тих, кого
ми вибрали в депутати, щоб не
зробити таких помилок на наступних виборах. Говорити про патріотизм може багато хто, і достатньо
красномовно, а ось реально щось
роблять тільки одиниці.

Як працює швидкісний контроль
на українських дорогах?
З жовтня минулого
року патрульна поліція почала використовувати пристрої для
вимірювання швидкості TruCam.
Їх встановили на ділянках
найбільшої концентрації ДТП
як на трасах державного значення, так і у великих містах: Києві,
Дніпрі, Харкові і Маріуполі. Ще
до старту роботи радарів у поліції запевняли, що «патрульні не
сидітимуть у кущах», а з місцем
розташування пристроїв можна
ознайомитися на сайті поліції.
Чи справдились обіцянки МВС та
наскільки результативною є нова
система, дізнавались експерти
Центру громадського моніторингу
та контролю.

Чи можна довіряти радару?

TruCam – прилад, який вимірює швидкість автомобіля на
відстані до 1200 метрів. Він може
працювати без підзарядки 15 годин і записувати понад 16 тисяч

відеороликів. За допомогою GPS
він точно фіксує координати порушення, а також час і дату.
Це вже не перші радари, які
з’являються на українських дорогах. Спроба запровадити контроль швидкості була ще 2010 року.
Проте тоді російські вимірювачі
«Візир» мали низку проблем із
сертифікатами якості і надавали
неточні дані. Головною проблемою радару експерти називали
занадто широкий промінь, який
може фотографувати один автомобіль, а показники швидкості
приписувати іншому. Це призвело
до низки позовів і, зрештою, заборони використання цих пристроїв.
Частина водіїв, яка пам’ятає ці
проблеми, скептично зустріла
новину про появу вимірювачів
TruCAM.
Втім, у Міністерстві внутрішніх справ заспокоюють, що, на
відміну від попередніх приладів, американський TruCAM посилає в обраний автомобіль не
радіопромінь, а лазер. Завдяки
вузькому лазерному променю
в щільному потоці транспорту
визначається швидкість тільки
одного автомобіля.

«Оскільки даний прилад є
лазерним вимірювачем, точність
його дуже і дуже висока. Похибка
складає плюс-мінус 2 км. Це дуже
суттєвий показник у даній сфері»,–
запевняє перший заступник начальника департаменту патрульної
поліції Олексій Білошицький.
TruCAM пройшов в Україні
держвипробування й отримав
експертний висновок від Департаменту захисту інформації
Держспецзв'язку. Крім того, апарати запрограмовані так, щоб
уникнути зловживань з боку
патрульних. Якщо у попередніх
моделях можна було вручну змінити відстань і кут відносно дороги,
тепер це відбувається автоматично.

Більше штрафів,
менше аварій
Спочатку поліцейські використовували TruCam у пілотному
режимі лише для профілактики,
аби водії звикли до нововведень.
А з 15 жовтня 2018 року почали
виписувати штрафи. Як свідчить
статистика, від початку використання радарів TruCam поліцейські
зафіксували понад 150 тисяч по-

рушень швидкісного режиму.
Штраф за перевищення швидкості руху транспортних засобів
більш як на 20 км/год становить 255
гривень, а більш як на 50 км/год –
510 гривень. У МВС кажуть, що
найважливіший показник ефективності TruCam – це не кількість
штрафів, а скорочення аварійності.
Як свідчить статистика, на ділянках
дороги, де застосовуються радари
з веденням відеофіксації, аварійність знижується на 15–20%.
Сьогодні на дорогах України
використовується 75 приладів. Як
і обіцяли правоохоронці, карта їх
розміщення доступна на сайті патрульної поліції (http://patrol.police.
gov.ua). За актуальною інформацією також можна слідкувати на
сторінці у Facebook (https://www.
facebook.com/patrolpolice.gov.ua).
На ділянках, де патрульні використовують TruCam, заздалегідь
стоять попереджувальні знаки про
фото- і відеофіксацію. За словами
правоохоронців, водії на радари
реагують загалом позитивно і визнають, що їхали занадто швидко.
Дехто навіть зупиняється, щоб
просто роздивитися прилад.
У МВС визнають, що посилен-

ня безпеки на українських дорогах
вимагає більше часу, ніж розраховували на початку реформи. Це
пов’язано із необхідністю додаткових законодавчих змін і пошуком фінансування на обладнання.
Проте TruCam – це тільки перший
етап контролю за швидкістю з боку
патрульних, який здійснюється
у ручному режимі. Наступний
крок – це автоматична фіксація на
відеокамери, яку обіцяють запровадити вже до кінця цього року.
«Майже все готово. Нам не
вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї
поправки в парламенті. Думаю,
ще в цьому році ми підключимо
камери по всій країні. Спочатку
запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000
камер» – розповідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Правоохоронці сподіваються,
що завдяки посиленому контролю
за швидкістю на дорогах до 2020
року кількість ДТП скоротиться
щонайменше на 30%. Адже усі
ці заходи мають одну головну
мету – навчити водіїв безпечно
їздити й дотримуватися правил
дорожнього руху.
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Точка зору

Без порозуміння та примирення
перемоги не буває!
Микола Корзун

Матеріал з нагоди
Дня перемоги зазвичай приурочують до
святкової дати, яка
щороку відзначається
9 травня.
В Україні вже п’ятий рік відзначається не лише 9-е, але й 8-е
травня. Спочатку, 8-го травня,
відзначається День порозуміння
та примирення, а вже 9-го настає
і сам День перемоги. Одразу ж зауважимо, що традиція створювати
святкові дні-«дуплети» в Україні
прижилася ще з часів Радянського Союзу. Старше покоління
пам’ятає, що, наприклад, жовтневу
революцію багато років святкували аж два дні (7 і 8 листопада),
а навесні два дні поспіль (1 і 2 травня) тривалий час відзначалося
свято міжнародної солідарності
трудящих. Тепер про революцію
1917-го року в Україні як про свято
ніхто не згадує ні 7-го, ні 8-го листопада, а «солідарність трудящих»
тепер замінили на свято праці та
весни. При цьому вирішили, що
відзначити «працю і весну» можна
в один день – 1 травня.
Із 2014-го року в Україні вирішено відзначати 8 травня як
День примирення та порозуміння, а 9 травня – як День перемоги
над нацизмом у Другій світовій
війні. При цьому основний акцент
робиться на тому, аби долучитися
до тенденції відзначення пам’яті
та примирення в Європі.

Чому пам'ять
та примирення у нас
не входять у звичку?
Насамперед про свято Перемоги над фашизмом, яке у Радянському Союзі офіційно відзначали
із 1965-го року ще й вихідним
днем. Воно однозначно трактувалося як символ переваги Радянського Союзу (радянських народів)
над силами капіталістичного світу.
«Велика Перемога» в СРСР одночасно слугувала ледь не головним
аргументом переваг соціалізму
над капіталізмом. Власне кажучи,
інших переваг у Радянського Союзу не було, а тому День Перемоги
потроху ставав сакральним днем
радянської гордості за героїчне
минуле. Ось таку естафету відзначення Дня Перемоги і успадкувала від СРСР і незалежна Україна.
Минуло чимало часу, поки у,
здавалося б, незалежній державі,
стали хоча б задумуватися над ре-

альним змістом і значенням Дня
Перемоги. Тривалий час в Україні
мавпували, копіювали та порівнювали розмахи і масштабність відзначення Дня Перемоги в Україні
і Російській Федерації. Росія, до
речі, пішла шляхами колишнього
СРСР і наголошувала на тому, що
весь світ має завдячувати одній
країні (і, звісно ж, російському народу) у тому, що людство позбулося нацистської окупації. Росіян,
а особливо керівників Російської
Федерації, можна зрозуміти –
інших аргументів для того, щоб
хоча б зрівнятися у своєму значенні і значимості із народами
Європи, у них просто немає!
Але ж світ, Європа вже давно
живуть за іншими канонами. Це
зовсім не означає, що і ми, в Україні, маємо сліпо копіювати європейські традиції щодо ставлення
та відзначення своєї Перемоги.
Але ж ми повинні знати і розуміти логіку відзначення 8 та 9 травня
у різних країнах світу. У Європі, як
відомо, завершення бойових дій
у ході Другої світової війни символізує 8 травня, оскільки саме
8 травня 1945 року було підписано
Акт про капітуляцію гітлерівської
Німеччини. У Радянському Союзі
про перемогу над Німеччиною
довідалися вже вночі 9 травня
1945-го, так що й свято Перемоги
було проголошено у цей же день.
Однак реальних урочистостей, масового відзначення Дня Перемоги
у СРСР до 1965-го року не було.
Зрозуміло чому, бо важко було
уявити, як на фоні зруйнованих
міст, за присутності сотень тисяч скалічених війною ветеранів,
зрештою – як у країні, де тисячі
ветеранів «Великої Вітчизняної»
у 1945–1955 роках продовжували
сидіти у тюрмах ГУЛАГу, можна
було гучно і урочисто святкувати
Перемогу? До того ж більшість
радянського населення добре
пам’ятала, в яких умовах кувалася

перемога і якою ціною вона була
здобута. І лише у 1965-му році,
коли основна частина інвалідів
війни пішла з життя, а втрати
і жертви були вміщені у показник 20-ти мільйонів загиблих,
свято перемоги трансформувалося у головне культове свято СРСР.
Хоча у піснях співалося, що день
Перемоги – це свято «со слезами
на глазах», але про сльози вже
у 80-х, а ще пізніше – у 90-х роках
згадувалося все менше і менше.
З приходом до влади у Російській
Федерації Президента Володимира Путіна День Перемоги набув
зовсім іншого значення. З початку
2000-х років у Росії День Перемоги
став святом-символом державної
могутності, імперської величі та
головним аргументом колишньої
величі Радянського Союзу. Звісно,
у такому контексті дуже логічно
виринав висновок про єдність
радянських народів у новій «союзній» державі. Але події 2013–2014
років на київському Євромайдані,
а затим – інспірована та привнесена Росією агресія на територію
України внесли докорінні зміни не
лише у характер взаємостосунків
народів та держав Росії і України, але й у традиції відзначення
9 травня як Дня Перемоги. В Україні на законодавчому рівні було
запроваджено День пам’яті та
примирення (8 травня), і водночас
9 травня було позначено як День
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». Це була спроба
об’єднати дві очевидні тенденції
(традиції), які мали однакову значимість для нинішньої України.
Адже так сталося, що Україна
у часи Другої світової війни опинилася у складі кількох держав,
які воювали одна із одною, але
потім ставали й союзниками (наприклад, Румунія, Польща). Більше того, в Україні у ході Другої
світової війни виник строкатий
за ідеологічними напрямками

Рух Опору проти нацистської
окупації. Україна упродовж
1939–1945 років взагалі виявилася гігантським театром всіляких
протистоянь між різними державними утвореннями, політичними структурами і військовими
формуваннями. Тому слова про
«пам'ять і примирення» для України та українців мають винятково
глибокий зміст і аж ніяк не вписуються у раніше звичну концепцію
«Великої Вітчизняної війни». Однак українська держава, а – якщо
точніше і конкретніше – українська влада, роблять надзвичайно
мало для того, щоб історичний
всеобуч народу відбувався у ході
системної та наполегливої роботи.
У процесі відзначення як 8-го, так
і 9-го травня в Україні утворився
певний вакуум змісту, який доволі
швидко заповнюється політичними суперечками і пристрастями.
Більшість із них грунтується на
колишніх міфах про «визвольну місію Радянської Армії», про
«зрадників-націоналістів». Ба більше, в Україні за допомогою російського кіно набувають поширення
стереотипи про українців як про
націю поліцаїв-колаборантів, що
тісно співпрацювали із нацистами. Натомість Українська держава
не виявляє належної уваги розвитку власного кінематографу як
одного із важливих інструментів
ідеологічного та виховного впливу.
Фактично увесь інструментарій
та зміст військово-патріотичної
роботи в Україні нині визначає
Інститут національної пам’яті. Не
можна сказати, що цей важливий державний заклад працює
невдало чи слабко, але цілий ряд
його рішень, а ще більше – випадків публічних висловлювань
його керівництва (В. Вятрович),
викликають у країні неоднозначне
ставлення. При цьому дуже цікаву
(реально-пасивно-очікувальну)
позицію займають органи вико-

навчої влади України (міністерства
та відомства). Ще більше невизначеності у питаннях української
національної пам’яті виявляють
органи місцевого самоврядування. По суті, у кожному із регіонів
України формується своя власна
модель відзначення 8 і 9 травня як
днів примирення і порозуміння
та перемоги над нацизмом. Можливо, якраз в Україні важливо
нагадати слова колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля
про те, що «8 травня – день, який
потребує простору для багатьох
почуттів». Однак при цьому не
варто забувати, що такі почуття
плекаються, виховуються і навіть
культивуються. У масштабах усієї
країни і за допомогою комплексу
заходів, програм, які мають втілюватися насамперед державними
установами.

Без ясності із «Перемогою» –
не буде і демократії!
Яскравим виявом такої половинчатості та невизначеності
у ставленні до поєднання дат «примирення і порозуміння» із «перемогою» стали заходи 8 і 9 травня
2019 року у Житомирі. Якщо «примирення і порозуміння» були позначені присутністю керівників
Житомирщини та мера обласного
центру на військових кладовищах
у Житомирі, то День перемоги
9 травня в обласному центрі відзначили пішою ходою від площі
Перемоги до обеліска Слави.
Перші особи від влади «перемогу»
своєю присутністю не «освятили»,
чим скористалися громадські активісти, а також лідери політичних
партій. Власне кажучи, нічого
особливого або хоча б цікавого
9 травня 2019-го року у Житомирі
не відбулося. Святкова колона цього
разу складалася із двох частин, які
охоронялися чималим ескортом
поліції та національних гвардійців. Вигуки на зразок «наши дєди
побєділі фашизм, а ми побєдім
нацизм в Україні», які виголошував
один із організаторів «побєдної»
ходи, нікого не зачіпали, хоча мали
здивувати багатьох. Втім, нинішній
світоглядний хаос, який особливо
наочно проявляється під час відзначення дат і свят в Україні, ще раз
засвідчує, що держава в Україні не
стала сучасною, ефективно-дієвою
і головне – вона аж ніяк не може
вважатися демократичною. Так,
Україна все рішучіше віддаляється
від Росії. Але до Європи, куди ми
проголосили свій курс, «надибати»
свій шлях ми поки що не змогли.
Все ж таки без примирення та порозуміння далі йти ми не зможемо.
А тим паче – не зможемо здобувати
значних перемог.
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Фокус уваги

ФОКУС УВАГИ: що обговорюють
житомиряни у соцмережах
Ольга Сідлецька

Минулий тиждень
приніс немало цікавих подій. На основі
коментарів і реакцій
житомирян ми підготували міні-рейтинг
новин.

ТОП 1. Мер оприлюднив
телефон, за яким можна
повідомляти про корупцію
у міській раді
Попередній тиж день
запам`ятався рядом гучних затримань хабарників. Відтак 6 травня
на отриманні неправомірної вигоди був затриманий посадовець однієї з філій «Житомироблавтодору». Цього ж дня на хабарі у 1000
дол. США «погорів» начальник

одного із управлінь Житомирської
міськради.
Керівництво міста відреагувало на цю подію. Житомирський
міський голова Сергій Сухомлин на
своїй офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук написав, що про факти
корупції у міській раді його можна
інформувати за номером Viber: +380
(93) 410 18 60 і пообіцяв реагувати на
інформацію. Житомиряни активно
коментують таку новину.
«Четыре года говорили, звонили, писали, это прикол или фейк,

сейчас телефон заработал?» –
пише Діма Тимофеєнко.
«Скільки відсотків даватимуть
за "подвиг Павлика Морозова"?» –
цікавиться Ігор Салко.
«Це треба робити було постійно, а не коли півень клюнув. І всетаки краще дзвонити в потрібні
структури, а не попереджати
хабарників», – дописує Наталія
Ожегова.
«А он не знает? Что происходит
в его ведомстве?» – коментує у соцмережі Фейсбук Ігор Геннадійович.

ТОП 2. Перейменовувати
або ні: чи носитиме нове
ім`я стадіон «Спартак»?
У Житомирі проведуть опитування щодо перейменування
стадіону «Спартак», на якому
наразі тривають роботи з реконструкції. Поки що створюється
робоча група з цього питання,
і містяни у соцмережах пропонують варіанти назв. Але є й такі,
які хочуть, щоб спортивна арена
не змінювала ім`я.
«Ні!!!! Не потрібно!!!! Змінювати назву!!!» – вважає Людмила
Седлецька.
«Я так думаю, что даже если
название и поменять, он ещё лет
50 точно будет Спартаком. Так что,
наверное, пусть остаётся Спартаком», – дописує Владислав Домбровський.
«Звісно, що залишити! Це історія міста, історія для поколінь
людей. Крім того, «Спартак» ототожнюється з волею до перемоги», – пише Всеволод Дорошенко.
«"Перемога", "Виктория",
"Victory". Голосуйте, если кому-то
понравилось, как и мне!» – пропонує свої варіанти нової назви
Вероніка Гоша.
«Однозначно менять! Этих
спартаков по СССР тьма тьмущая. Лучше что-то оригинальное,
аутентичное, наше подобрать.
Стадион Космический. Как там
наших футболистов называют,
поліські вовки? Так вот, как-то
связать с этим названием. Только
«вовченята», потому что на Спартаке детки в основном тренируют-

ся», – коментує Сара Фридлянд.
«Просто СПАРТА, без К, на
одну букву менше, і місця менше
займає – дешевше і змістовніше», –
вважає Андрій Смаль.
«Якщо для дітей, то стадіон
«Юніор» чи «Юніор Арена». Така
назва і до дітей має відношення,
і створює офіційність «важливість» даному об’єкту», – дописує
Ярослав Щерб'юк.

ТОП 3. Секретар міськради
Наталія Чиж вказала
у декларації недостовірні
відомості на понад 13 млн
618 тис. грн. і очолила
всеукраїнський рейтинг
корупції
Національне агентство з питань запобігання корупції склало
рейтинг порушників антикорупційного законодавства за квітень.
На першому місці опинилася секретар Житомирської міської ради
Наталія Чиж. На основі перевірки
декларацій за 2015, 2016, 2017 роки
було встановлено декларування
секретарем міськради недостовірних відомостей на загальну суму
понад 13 млн 618 тис. грн.
«Эх… гордость нашего края!!!
Умничка!!! Всех переплюнула! Грамоту выписать», – коментує Віктор
Трубецкой.
«Всі – злодюги!!! Всіх замінити,
а декого посадити!!!» – пише Юрій
Антонов.
«Надеюсь срок!» – дописує
Олена Гапоненко.
«Ну, і шо їй за це буде???» – коментує Олена Друга.

У санаторії «Тетерів», не дочекавшись
допомоги, помер ще один переселенець
Руслан Мороз

У минулому номері нашої газети ми
писали про трагічну
долю переселенців,
що живуть в жахливих умовах у коростишівському санаторії
«Тетерів».
Обласна та місцева влада практично кинула їх напризволяще.
У п'ятницю прийшла сумна і трагічна новина. Ще один переселенець
помер, так і не дочекавшись допомоги від держави, – Юрій Майоров, 54
роки, вдівець, інвалід другої групи.

У нього залишилася дочка.
Юрій захворів у листопаді минулого року від переохолодження. Нещодавно він потрапив до
лікарні з температурою, пробув
там кілька днів, але лікарі не змогли допомогти через задавненість
хвороби внаслідок постійного
переохолодження і перебування
в нелюдських умовах в санаторії
«Тетерів». У нього діагностували
пневмонію, і Юрій буквально
згорів від хвороби за кілька днів.
З самого початку появи переселенців у санаторії багато ЗМІ
порушували цю проблему, але
ніхто з влади не захотів взяти на
себе відповідальність і кардинально її вирішити. Ось і після виходу
нашого матеріалу в санаторії побувало декілька знімальних телевізійних груп, вийшли сюжети,
але нічого не змінилося. Нага-

даємо, що ми особисто чотири
рази зверталися за коментарем до
Житомирської обласної державної
адміністрації, але всі наші спроби
були проігноровані.
Не так давно багато ЗМІ писали про те, що український художник Віктор Журавльов замерз
у санаторії «Тетерів» на Житомирщині, куди перебрався у 2014 році
з Луганська разом з дружиною.
Жінка застудилася і померла ще
раніше. І ось нова смерть. А ще
багато померло до цього. Скільки
ще має загинути людей, щоб хоч
хтось із влади звернув увагу на цю
трагедію? А тим часом гетто в Житомирській області продовжує
забирати людські життя, немов
жертв нашої байдужості до чужої
долі. Є доречна приказка: моя хата
скраю. Але коли ця хата охоплена
пожежею, хіба ми не сподіваємося

на допомогу наших сусідів? У цьому випадку благання про допомогу залишилося непочутим…
Наші щирі співчуття родичам
покійного і тим, хто продовжує
жити, якщо це так можна назвати,
у санаторії «Тетерів».
Нагадуємо, що в корпусах
санаторію перед Великоднем керівництво відключило електроенергію. При тому, що борг складає 15 тисяч гривень, керівництво
вимагає більше 65 тисяч гривень.
Лежачі інваліди, сім'ї, в яких є
маленькі діти, але батьки через
поранення або хвороби не в змозі допомогти собі, залишилися
тепер навіть без можливості приготувати собі гарячу їжу. Зараз намагаються готувати на вогнищах,
але дощі не завжди дозволяють
це зробити. Електроенергії немає
до сьогодні.

КОЛОНКА
Відстрочки
від строкової служби
До Пулинського бюро правової допомоги звернулася Вероніка
Руденко (ім’я та прізвище змінені
з етичних міркувань,– прим. автора). Жінка цікавилась, які є підстави для звільнення від призову.
Консультації в межах проекту «Я
маю право» надали фахівці Пулинського бюро правової допомоги.
Відстрочки від строкової
служби за сімейними обставинами надаються (відповідно до
ЗУ «Про військовий обов’язок
і військову службу»):
• тим, хто має непрацездатну
матір або батька, або іншого родича, за яким він здійснює догляд;
• має дитину віком до 3 років;
• самостійно виховує дитину
(без матері);
• має двох і більше дітей;
• має дитину з інвалідністю;
• має вагітну дружину або
дружину, яка є людиною з інвалідністю;
• якщо брат служить в цей же
час в армії.
В і д ст р о ч ка з а ста н о м
здоров’я надається:
• тим, хто має тимчасові проблеми зі здоров’ям (відстрочка
надається на строк до 1 року).
Відстрочка для здобуття освіти
надається на весь період навчання
тим, хто навчається:
• у школах та ПТУ, але у разі
досягнення 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
• у вищих навчальних закладах
з денною формою навчання;
• у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
• в інтернатурі, аспірантурі або
докторантурі з відривом або без
відриву від виробництва.
Відстрочка, пов’язана із
продовженням професійної
діяльності:
• вчителям (на весь період роботи за фахом);
• медикам (на весь період роботи за фахом);
• священикам (на весь період
роботи за фахом);
• поліцейським (на весь період
роботи за фахом).
Відстрочка від призову на строкову службу надається також особі, якій повідомлено про підозру
у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких
кримінальна справа розглядається
судом. Відстрочка надається до
прийняття відповідного рішення.
Звільнення від призову в армію
надається особам, якщо вони:
• непридатні за станом
здоров’я;
• молоді люди, старші 27 років;
• ті, які отримали військове
звання на військових кафедрах
у вузах.
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером
0 800 213103.
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Ніщо не вічне, крім музики і... метрології
20 травня світова
спільнота відзначатиме Всесвітній
день метролога. Саме
цього дня 1875 року
в Парижі на міжнародній дипломатичній конференції було
підписано знамениту
Метричну конвенцію.
23 травня 2018 року Верховна
Рада України прийняла законопроект про приєднання України
до Метричної конвенції.
На сьогод н і 60 держав є
у час никами ц ієї конвенці ї,
а 43 – беруть участь у Генеральній конференції мір і ваг у статусі
асоційованих учасників.
З 2002 року Україна теж була
асоційованим учасником Генеральної конференції і платила
відповідні внески. Приєднання ж
до Метричної конвенції надало
Україні низку додаткових прав
і можливостей у сфері метрологічної діяльності.
З моменту набуття повноправного членства України у Метричній конвенції Україна отримала
визнання вітчизняної системи
вимірювань та її відповідності
міжнародним вимогам з боку
решти 59 країн-членів конвенції.
Це обов'язкова умова, щоб наша
держава набула повноправного
членства у Міжнародній організації законодавчої метрології
і продовжувала роботу над укладанням Угоди з ЄС про оцінку
відповідності та прийнятність
промислових товарів (АСАА).
Напередодні свята ми традиційно зустрілися з генеральним
директором державного підприємства «Житомирський наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
(ДП «Житомирстандартметрологія») Людмилою Данчук, адже
очолювана нею організація має
безпосередній стосунок до метрології.

«20 хвилин»: Людмило
Петрівно, минув рік відтоді,
як ми з Вами зустрічалися.
Що змінилося за цей час
у діяльності підприємства
саме у сфері метрології?
– Якщо коротко, то багато
чого. Почну із своєрідного підсумку нашої діяльності: у квітнітравні цього року калібрувальна
лабораторія ДП «Житомирстандартметрологія» зустрічала аудиторів Національного агентства
з акредитації України (НААУ)
і продемонструвала їм високу
компетентність наших спеціалістів, достатню кількість та якість
еталонного обладнання, необхідного для виконання робіт з калі-

брування устаткування. У підсумку така авторитетна інституція, як
НААУ, документально підтвердила, що калібрувальна лабораторія
ДП «Житомирстандартметрологія» повністю відповідає вимогам
міжнародних стандартів, має
сучасне обладнання і навчених
фахівців, а також повною мірою
забезпечена нормативною документацією.
Варто зауважити, що цій скрупульозній перевірці передувала
надзвичайно копітка, цілеспрямована та згуртована робота всього
колективу. Зокрема, за власні
кошти ми закуповували нове
обладнання. Лише на установку
з повірки лічильників газу ми витратили понад мільйон гривень.
А взагалі тільки вдумайтеся в ці
цифри: за рік, що минув з часу
нашої розмови, прямі інвестиції у сферу метрології склали
2226,1 млн гривень. Крім того, на
повірку і калібрування наявних
еталонів нами було витрачено
майже 113 тис. гривень. А ще
упродовж року 21 працівник нашого метрологічного центру або
проходив навчання у профільних
закладах, або підвищував кваліфікацію на спеціалізованих курсах.
Ми витратили великі кошти на
те, щоб наші фахівці повністю
відповідали вимогам часу, ефективно освоювали нові види повірок і калібрування та завжди
могли підтвердити свій високий
клас. Тож цілком закономірним є
той факт, що за цей же період 16
фахівців пройшли атестацію та
переатестацію на право проведення повірки і калібрування ЗВТ.

«20 хвилин»: Останнім часом багато розмов
точиться довкола оцінки
відповідності законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки технічним регламентам. Хотілося б довідатися, чи ви теж
виконуєте подібні роботи.
– Насамперед хотілося б сказати, що запровадження системи
оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки покликано

замінити державні приймальні
та контрольні випробування і державну метрологічну атестацію
ЗВТ. При цьому система оцінки
відповідності ЗВТ базується на
основних положеннях і вимогах
європейських директив, замінюючи такі процедури і поняття,
як «державні випробування ЗВТ»
і «державна метрологічна атестація ЗВТ».
По суті це приведення вітчизняної системи метрології до
європейської практики. Звісно
ж, ДП «Житомирстандартметрологія», йдучи в ногу з часом,
теж зробило все для того, щоб
отримати призначення на здійснення оцінки відповідності
вимогам Технічного регламенту
засобів вимірювальної техніки,
Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки і Технічного
регламенту щодо неавтоматичних
зважувальних приладів.
Наші зусилля не пропали
даром: відповідними рішеннями Мінекономрозитку України
минулого року наш орган з оцінки відповідності отримав право
здійснювати оцінку відповідності
вимогам усім вищезазначеним
технічним регламентам.

«20 хвилин»: Пригадується, що ми з вами вже
вели мову про повірку і калібрування засобів вимірювальної техніки у медицині,
однак, як бачиться, це невичерпна тема…
– Воно й зрозуміло, адже
всі ми, хто частіше, хто рідше
маємо справу з медициною, але
в будь-якому випадку кожен із нас
сподівається на достовірність діагнозів. Жоден лікар сьогодні не
поставить діагноз без всебічного
обстеження. Тому дуже важливо,
щоб усе обладнання, починаючи
від тонометра і закінчуючи рентген-апаратами, томографами та
іншими надскладними приладами, видавало достовірні результати. Ось для цього й існують такі
процедури, як повірка і калібрування. І ми дуже відповідально до

цього напрямку нашої діяльності
ставимося. Зовсім не випадково
на заміну морально та фізично
застарілого обладнання придбали
найсучасніші робочі еталони та
оперативно освоїли повірку нових
видів ЗВТ медичного призначення. І результати не забарилися:
сьогодні наші спеціалісти здійснюють повірку та калібрування
практично всієї медичної апаратури не лише в нашій області, але
й по всій Україні. Особливо тісні,
партнерські стосунки у нас склалися зі столичними медичними
закладами.
Слід сказати, що не всі обласні
центри мають акредитовані калібрувальні лабораторії. Тож ми
сьогодні маємо заявки на калібрування устаткування у лабораторіях ветеринарної медицини,
обласних лабораторних центрах
Міністерства охорони здоров'я та
у фітосанітарних лабораторіях по
всій Україні.

« 2 0 х ви л и н »: Л юдмило Петрівно, на жаль,
наша розмова добігає кінця. Однак обов'язково ще
хотілося б почути. для чого
ви придбали таку дорогу
установку повірки лічильників газу, про яку згадували вище.
– Гаразд. Щоб не стомлювати
вас зайвими деталями, буду лаконічною: введення в експлуатацію
цієї установки дасть нам змогу виконувати повірку газових лічильників найрізноманітніших типів.
Необхідність же в її придбанні
викликана тим фактом, що згідно з наказом Мінекономрозвитку
України повірочні лабораторії, які
уповноважуються на проведення
повірки законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, повинні мати власні еталони. Тобто ми
на ділі підтвердили цю вимогу.

«20 хвилин»: Дякую
вам, Людмило Петрівно, за
змістовну розмову і щиро
вітаю вас особисто та колектив, який ви очолюєте, зі
Всесвітнім днем метрології.
– І я вам дякую. Та зі свого
боку сердечно вітаю метрологів
як нашого підприємства, так і всіх
працівників метрологічних служб
Житомирщини з їхнім професійним святом. Бажаю їм точності
у вимірюваннях, похибок – лише
в межах допустимих норм, міцного здоров’я, затишку і миру!

Короткий екскурс
у метрологію
Метрологія – дослівно: «наука
про виміри» – зародилася у далекій давнині. Першими метрологічними законодавчими актами
можна вважати Святе Письмо.

Зокрема, у Біблії читаємо: «Не
чиніть кривди в суді, у мірі, у вазі
та у вимірюваннях. Вага вірна, гирі
вірні, ефа вірна і гін вірний нехай
будуть у вас» (Левіт. гл. 19. в. 35,36);
«Точні терези і вагові шальки – від
Господа; від Нього ж усі гирі в наборі» (Приповідки Соломонові.
гл. 16. в. 11); «Чи можу я бути чистим з вагами невірними і з гирями
в сумі брехливими?» (Михей. гл. 6.
в. 11).
А це вже Коран: «Він підняв
небо і встановив вагу, щоб ви не
переступали меж дозволеного на
вагах. Зважуйте неупереджено і не
занижуйте ваги» (Сура 55, аяти 7–9).
У давнину мірами слугували
зерно ячменю і волосся верблюда або мула. В арабів у VIII–IX ст.
ячмінне зерно прирівнювалося
до шести одиниць верблюжого
волосся.
Актом англійського короля
Едуарда I дюйм визначався як
«три сухих круглих ячмінних
зерна». Зерна ячменю і пшениці,
іноді плодів дерев, використовували в якості вихідної міри ваги,
про що свідчить, наприклад, найменування міри «гран» – зерно.
У багатьох народів світу використовувалася така одиниця
виміру, як лікоть. Так, у єгиптян
лікоть дорівнював 45 см, у греків – 46,3 см, у римлян – 44,4 см,
давньосхідний – близько 45 см,
перський (царський) – близько
53,3 см.
Стопа́ – міра довжини, основу
якої становила спершу природна
міра – довжина людської стопи.
До введення метричної системи
вживалася у різних країнах і мала
різні величини; на українських
землях за княжої доби приблизно
300 мм, у Великому Литовському князівстві – 324 мм, у Польщі
(коронна) – 297,8 мм, у Галичині
в 1787–1856 рр. застосовувалась
міра довжини стопа галицька чи
львівська 297,7 мм. Стопа рівнялася половині ліктя. У світі з мір
довжини, пов'язаних з людською
ступнею, досі зберігся фут.
Метр було визначено як одну
десятимільйонну частину чверті
Паризького меридіана. Швидкість
суден раніше визначали на ходу:
в море скидали канат з рівномірно зав’язаними по всій довжині
вузлами. Чим більше вузлів
судно пройде за одиницю часу,
тим більше його швидкість. Так
з'явилася одиниця виміру морський вузол – одна морська миля/
год (1,852 км/год).
Стручок ріжкового дерева, насіння якого слугувало мірою маси,
нині є одиницею виміру маси й
об’єму, а також мірою чистоти золота – відомий нам «карат».
Нині в переважній більшості
розвинених країн, у тому числі й
в Україні, діє всесвітньо визнана
система одиниць вимірювання –
Міжнародна система одиниць
SI, основу якої складають метр
і кілограм.
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Муниципальная «Варта»
и фаллос для депутата
Александр Коцюбко
Муниципальная «Варта» города Житомира была создана мэром
Сухомлиным в последние недели
за деньги житомирян для своей
личной охраны. Такие же муниципальные «Варты» были созданы
в других городах Украины, в том
числе и в Киеве. В них входит в основном С14.
Кто эти люди – «Варта»? Возглавляет житомирскую «Варту»
бывший сотрудник милиции времён Януковича. В состав «Варты»
также входят люди, которые охраняли Стрижевский карьер Пухтаевича. Этот карьер незаконно
функционировал на протяжении

десятилетий, налоги от добычи
песка там никогда не платились.
Разработка этого карьера недавно
была прекращена по решению
суда, техника арестована. Также
в сессионном зале Житомирского
горсовета я увидел людей, которые убивали Пилипчука – солдата-АТОшника, пытавшегося
воспрепятствовать незаконной
работе Стрижевского карьера.
Солдата страшно избили. До сих
пор идёт суд по этому вопросу
в Коростышеве. А все эти люди
по-прежнему на свободе и в Житомирском горсовете охраняют
Сухомлина. От кого?
Как то незаметно на последней
сессии горсовета прошло очень
важное событие. Но его никто
на осветил. Студенты принесли

и вручили резиновый фаллос
депутату БПП Пучичу. Одним
словом, публично «законтачили»
его и его БПП, тем самым выказав
презрение этим людям. Сухомлин
дал команду «ломать» студентов.
И «Варта», превысив свои полномочия, набросилась на студентов,
начала выкручивать им руки, наносить телесные повреждения.
Таким образом, старая власть
пытается отсрочить свою отставку и избежать ответственности за
всё зло, которое принесла Украине и её гражданам за последние
27 лет. Эта же самая «Варта» охраняет и Житомирскую облгосадминистрацию.
В создавшемся вакууме передачи власти местные «свинарчуки»
пытаются разворовать имущество

Акценти тижня
территориальных сообществ страны. Именно для защиты этих своих
деяний они и создали «Варты».На
этой сессии снова выставили на
продажу за копейки здание гостиницы «Житомир». На прошлой
сессии люди в жёлтых жилетах
запретили продавать собственность города за такую низкую цену.
И депутаты отменили эту продажу. Гостиница «Житомир» – это
яркий пример хищения имущества территориального сообщества Житомира. В гостинице были
уничтожены коммунальные учереждения: химчистка, два кафе,
ресторан, парикмахерская, прачечная, баня, актовый зал и кухня.
И всё для того, чтобы минимизировать сумму оценки здания гостиницы «Житомир».
В 2014 году мы объединились
и выбросили коррупционеров
через Майдан. Сегодня мы объединились и выбросили эту коррумпированную власть путём голосования. Мы объединились и все
вместе пошли в церковь на Пасху,

мы объединились и пошли на Проводы. И мы также объединимся,
когда будут местные выборы. Потому, что не один Президент разворовывал страну. 73% граждан Украины проголосовали против этой
власти. Граждане голосовали не
только против Порошенко – люди
голосовали против всей системы,
которую всеми силами поддерживал Порошенко. В политической
борьбе всплыли страшные факты
ограбления страны. Поэтому люди
вынесли свой приговор не только
Президенту Порошенко, но и депутатам всех уровней от верховного
до сельских советов. Мы будем выбирать в депутаты только тех, кто
никогда депутатом не был, – это
первое условие. В противном случае мы потеряем украинские леса,
украинские земли, наше будущее
в Украине. Несмотря на то, что нас
разъединяли всеми способами –
языком, религией, обманом, мы
всё равно сумели объединиться.
И новый Президент должен знать –
он не одинок.

Оголені тіла на бордах
як привід ДТП та психологічних розладів
Для представників
ЗМІ та рекламних
агенцій 13 травня відбувся семінар на тему
«Гендерна чутливість
у житомирському медіапросторі». Фахівці
ГО «Центр Суспільних Комунікацій»,
Житомирського РВ
АМУ та сайту «0412.
ua» представили результати аналізу медіапростору міста.
Дослідження на предмет
дотримання гендерного балансу проводилося з 11 квітня по
11 травня у рамках GENDER
MONTH. Проаналізовано матеріали трьох газет – «Житомирщини»,
«Суботи», «Эхо» та 8 онлайн-видань. Всього промоніторено 2306
журналістських матеріалів, серед
яких у друкованих виданнях –
212 та – в онлайн медіа, проаналізовано зміст 106 білбордів та
сітілайтів.
Аналіз здійснювався за такими
критеріями: кількість фото чоловіків та жінок на сторінках газет
або у новинах на сайтах; кількість
чоловіків та жінок, які є героями
публікацій; кількість експертів
різних статей у новинах.
Дослідження матеріалів друкованих ЗМІ свідчить про те, що
жінки на 15% менше представлені
як героїні журналістських матеріалів, ніж чоловіки, в якості експерток – у півтора раза. На фото ж

жінки постають частіше від чоловіків: 59% та 41% відповідно.
«Жінки як експертки виступали найчастіше у матеріалах про
культурні події та мистецтво.
У ЗМІ Житомира експертки частіше з’являються в коментуванні
соціальних тем, освітянських та
культурних питань. Жінки-героїні
найменш були представлені в публікаціях на політичну тематику,
матеріалах, пов’язаних із економікою та підприємництвом», –
зазначила Світлана Прокоф'єва,
консультант з комунікацій АМУ
у Житомирській області.
Героями онлайн-видань виступають жінки – 11%, чоловіки –
14%, нейтральні публікації – 73%,
спільно жінка і чоловік – 2%. На
коментарі експерток припадає
34% від загальної кількості коментарів, експерти-чоловіки
присутні в онлайн-ЗМІ рідше –
20%. На фото до журналістських
матеріалів зображені жінки – 18%,
чоловіки – 9%, нейтральні фото –
55%, поряд жінки і чоловіки – 18%.
Дослідження показують не
лише «гендерний портрет» медіа, а й «портрет міста» в цілому.
Зважаючи на ці показники, можна
визначити, у яких сферах бракує
рівності.
«Журналіст не завжди може
впливати на саму новину, обирати героя, оскільки він висвітлює
лише подію, але коментаторів та
експертів зазвичай обирає сам.
Зважаючи на дані дослідження,
чоловіки найбільше коментують
політику, події, кримінал, у економіці та культурі більшість коментарів є нейтральними, тобто вони
належать певним службам, управ-

лінням, а експертки – в меншості.
Варто ламати стереотипи», – зауважила керівниця інформаційного напрямку Центру суспільних
комунікацій Аліна Гаркава.
Окрім того, здійснено аналіз
зовнішньої реклами міста. До
вибірки потрапило 106 бордів та
сітілайтів головних вулиць Житомира. Серед героїв реклами – 80%
жінок. Досить часто вони виступають в ролі сексуальних об’єктів
для заохочення до покупки. Така
реклама порушує етичні норми та
стандарти, як, наприклад, реклама нижньої білизни з напівоголеними дівчатами. Вона навіть може
створити аварійну ситуацію на
дорогах, адже водії відволікаються
на неї, перезбуджуються, такого
роду реклама також негативно
впливає на психіку дітей та псує
естетичний вигляд міста.
Із представниками ЗМІ та рекламних агенцій відбулося жваве обговорення щодо стандартів
у медіа.
«Рекламна діяльність регулюється Законом України «Про ре-

кламу», але він не є досконалим.
Наприклад, складно сказати, які
саме рекламні звернення будуть
порушувати честь та гідність людини. Це досить суб’єктивно, проте
у своїй діяльності коли ми бачимо,
що реклама може бути не зовсім
етичною, ми завжди роз’яснюємо
це замовнику і шукаємо з ним
компроміс», – розповіла Марія
Колесник, юристка РА «Сенс».
Учасники ділились власним
досвідом.
«Гендерна культура населення
на низькому рівні. Коли я працювала у друкованому виданні
(про гендерну чутливість тоді ще
ніхто не задумувався), на одній
із шпальт газети було розміщено фото дівчини модельної зовнішності, а поряд була колонка
з анекдотами. Один з читачів зателефонував нам і поскаржився
на жарт, у якому фігурували діти,
мовляв, у нього теж є семилітні
дочка та син, і вони можуть наслідувати приклад з того анекдоту,
хоча жарт був цілком пристойний,
а от те, що поруч розміщено фото

дівчини «у всій красі», чоловіка не
збентежило. Дітлахи, якщо гортають газету, то скоріше запримітять
фото, ніж анекдот», – поділилася
історією представниця УРА «Престиж» Ірина Волохатюк.
У суспільстві складно змінювати ментальні звички та ставлення
людей до деяких речей. Українцям
ще досі бракує толерантності.
«Одного разу до нас звернувся замовник з рекламою підлоги.
Концепція полягала в тому, що її
героями буде гомосексуальна пара.
Ми розробили рекламу, яка мала
розміщуватися у громадському
транспорті, але підряднику вона
не сподобалася, і він відмовився її
ставити», – розповіла Марія.
Говорили і про фемінітиви,
оскільки їх у сучасних медіа замало.
«Сучасна журналістика страждає від суб’єктивізму. Вживання
фемінітивів породжує безліч
дискусій і ділить реципієнтів на
два табори: ті, хто «за», і ті, хто
«проти», а все через те, що в нормах законодавства прописано, що
більшість назв професій мають
лише чоловічий рід. За кордоном
від цього вже давно відмовилися
і назви професій підлаштували
під спільний рід. Фемінітиви не
всіх влаштовують і часто ріжуть
слух. Варто було б, щоб українські
лінгвісти та філологи зайнялися
вирішенням цих питань, але на все
свій час», – зазначила журналістка
телеканалу СК1 Алла Уманець.
За х і д ві дбу вс я у рамк а х
GENDER MONTH. Підсумкова
дискусійна панель буде 18 травня
о 12.00 на майдані ім. С. П. Корольова.
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Важливо

Торгівля землею: чи готова Україна
до відкритого ринку?
Більшість українців, як і раніше, не
готові продавати свою
землю. Соціологічне
дослідження групи
«Рейтинг» показало,
що 72% громадян
виступають проти
продажу земель сільськогосподарського
призначення і лише
13% підтримують відкриття ринку землі.
Серед політиків та експертів
також немає одностайної думки.
Попри тиск Міжнародного валютного фонду, земельна реформа завмерла в нерішучості. Чи готова
Україна торгувати сільськими
угіддями і які аргументи існують
за та проти ринку землі, дослідили експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Що зараз?

Сьогодні близько 7 млн українців володіють земельними паями. Адже після виходу України
з Радянського Союзу колишні колгоспники отримали у власність по
3–5 гектарів полів. Аби уникнути
спекуляцій та захистити земельні
ресурси, 2002 року держава запровадила мораторій на продаж
земель сільськогосподарського
призначення. Відтоді він неодноразово подовжувався.
Торік Верховна Рада поновила
заборону до 1 січня 2020 року. Також депутати зобов’язали Кабмін
до 1 березня 2019 року розробити
і внести на розгляд парламенту
проект закону про обіг земель

сільськогосподарського призначення. Саме після ухвалення цього
закону мораторій повинен припинити дію. Втім, Міністерство
аграрної політики досі не представило проект цього документа.
А без нього будь-які розмови про
вільний продаж землі не мають
сенсу, переконані фахівці.
Водночас скасування мораторію
на продаж землі є однією з умов
подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом. Також на
необхідності земельної реформи
наголошує Світовий банк. Однак
в українських реаліях відкриття
ринку землі має чимало ризиків.

Які ризики вільного
продажу землі?
Серед головних ризиків, які
неодноразово озвучували експерти, – продаж землі за безцінь
великим агрохолдингам. Зокрема,
консультант Світового банку із земельних питань Денис Нізалов
побоюється, що зняття мораторію
може призвести до концентрації
земельних ресурсів в одних руках. Іншими словами – до появи
аграрних монополістів на ринку. Причому, окрім українських
олігархів, селянські паї можуть
скупити і закордонні холдинги,
що є іще однією засторогою до
поспішного скасування заборони.
Цьому можна запобігти, якщо
обмежити кількість землі, яку
може придбати одна юридична
особа, й не дозволити купувати землю іноземцям. Також, на
думку Нізалова, держава повинна
встановити мінімальні ціни, на
яких ринок почав би працювати.
Власне, експерти вважають,
що реформувати аграрну сферу
потрібно поступово. Перехідний
період може тривати 5–7 років,
і право купувати землю повинно

бути в обмеженої кількості осіб.
«Це потрібно зробити для того,
щоб не виникла божевільна хвиля неконтрольованих продажів
земель сільськогосподарського
призначення наступного дня після
скасування мораторію. А така небезпека існує», – коментує радник
проекту USAID «Агроінвест» Павло Кулинич.
За словами агроекспертів, найголовніша перепона для відкриття
вільного ринку землі в Україні – це
відсутність законодавства, яке б
регулювало це питання.
Наразі в парламенті зареєстровані два законопроекти про обіг
земель сільськогосподарського
призначення – Аркадія Корнацького, а також депутатської групи
за участю Олексія Мушака та Віктора Чумака. Обидва документи
не отримали підтримки в експертів, оскільки не враховують усі наявні ризики.

До чого готуватись?

Як показують попередні п’ять
років, українська влада виступає
за вільний продаж землі лише на
словах. Попри зобов’язання перед міжнародними партнерами,
серйозних поступок у цьому напрямку зроблено не було. Аналітики пояснюють це тим, що ніхто
з політиків не хоче брати на себе
відповідальність за ризики. Так,
минулої осені прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступив проти повної лібералізації ринку землі, заявивши, що закон повинен
встановити кількісне обмеження
на продаж і купівлю: «Я вважаю,
що потрібно дати можливість
українцям один в одного купувати землю в обмеженій кількості
й для відповідного спеціального
використання».
У парламен т і тим часом
проти продовження мораторію

голосували лише 15 депутатів із
фракції «Блок Петра Порошенка»,
7 – з «Народного фронту», 3 – із
«Самопомочі» та 3 позафракційні депутати. Найактивнішим захисником мораторію на продаж
землі є фракція «Батьківщина»,
яку очолює Юлія Тимошенко.
Депутати «Батьківщини» послідовно виступають проти швидкого відкриття ринку землі. За
словами Юлії Тимошенко, «землю можна буде продавати лише
тоді, коли буде впевненість, що
жодні транснаціональні латифундистські корпорації не зможуть
її привласнити, коли банківська
система стане стабільною. І першими кандидатами на отримання
землі мають бути фермери, які
на цій землі працюють. Водночас
держава має подбати про те, щоб
аграрії мали змогу купити землю
за розумною фіксованою ціною
і в кредит».
Щодо самих фермерів, то цьогорічне опитування учасників Всеукраїнського земельного форуму
показало, що майже 67% малих та
середніх аграріїв не стануть активними учасниками ринку землю
у разі його відкриття. Адже вони

вважають, що не витримають конкуренції з великими холдингами
та олігархами.
За оцінками фахівців, одразу
після скасування мораторію продавати землю будуть готові близько
10% власників. У грошовому вимірі – це близько 6 млрд доларів.
В Українській аграрній конфедерації заявляють, що малі фермери не
мають таких грошей, а отже, земля
до них не потрапить. Як наслідок,
малі фермерські господарства, які
сьогодні є основою агросектору високорозвинених країн, залишаться
без засобів для розвитку.
На думку голови Української
аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, перед відкриттям ринку
землі спочатку потрібно створити
іпотечний банк для фермерів, залучивши до цього проекту міжнародних партнерів. Лише тоді
ті, хто справді працює на землі,
зможуть її купити. За цих умов
і за надійного законодавчого захисту власників землі потреба
у продовженні мораторію на продаж землі нарешті зникне. Тож
селянам і аграріям залишається
тільки очікувати на появу урядового законопроекту.

У коростишівській школі розпилили
подразнюючий газ: 13 школярів у лікарні
13 травня до поліції
надійшло повідомлення про поширення у туалеті однієї із
шкіл м. Коростишева
аерозольного газу
дратівливої дії.
До місцевої лікарні було доставлено 13 дітей. У рамках розпочатого кримінального провадження встановлюються причетні

особи. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської області.
«На місце події виїхала слідчо-оперативна група Коростишівського відділу поліції. Правоохоронці з’ясували, що близько
10.40 на перерві між уроками
у приміщенні туалету школи на
третьому поверсі хтось з учнів розпилив невідому речовину, через
яку у присутніх виникло печіння
та подразнення обличчя та шкіри.
До місцевої лікарні доставлено 13
школярів від 2005 до 2009 років

народження. Навчальний процес
після провітрювання приміщення
продовжився. Особа учня, який
розпилив газ, встановлена – це
учень 8-го класу, 2005 року народження», – інформують у поліції.
Поперед н я к ва ліфікац і я
под ії – с т. 296 (Хуліганс тво)
Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає
відповідальність від штрафу до
5-річного обмеження волі.
Нагадаємо, 6 травня у школі
в с. Зарічани розпилили подразнюючий газ
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Увага, кліщі!

У весняно-літні дні
зростає активність
кліщів.
Так звані енцефалітні кліщі –
це кліщі з родини іксодових, що
зустрічаються в лісі, на луках,
пасовищах території України,
а в останні роки перемістились
у паркові зони відпочинку міст,
сквери.
Кліщі є переносниками збудників вірусних, риккетсіозних,
бактеріальних захворювань людей і тварин. Серед людей вони

Новини

Середа, 15 травня 2019

поширюють іксодовий кліщовий
бореліоз (хворобу Лайма, Лаймбореліоз), кліщовий енцефаліт,
туляремію тощо.
Найпоширенішою серед інфекцій, яку передають кліщі, на
території України є хвороба Лайма. Це захворювання провокують
спірохети (борелії) роду Borrelia
burgdorferi. Інкубаційний період
3–32 дні, в середньому 7–10 днів.
Захворювання характеризується
переважним ураженням шкіри
у вигляді мігруючої еритеми,
а також нервової системи, опорнорухового апарату і серця. Ризик зараження залежить від тривалості

присмоктування кліща: протягом
доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби
наближається до 100%. Якщо не
провести лікування на ранній
стадії, хвороба може призвести
до інвалідності.
Живлятьс я к ліщі кров’ю
людей і тварин. Голодні кліщі
найактивніші з другої половини
квітня до середини липня. Якщо
вам вдалось своєчасно помітити
на шкірі кліща, що присмоктався, радимо не відривати його. Ви
можете відділити його черевце,
а кінцівки паразита залишаться
глибоко в шкірі, що може потім
викликати нагноєння ранки.

Пропонуємо вам такі
методи видалення кліща:
• Візьміть перстень з високими стінками (за типом обручки).
Притисніть його щільно до шкіри
так, щоб кліщ знаходився в центрі, і наповніть олією. У результаті
такої обробки кліщ не зможе дихати, бо органи дихання у нього
знаходяться у черевці. Він починає
послаблювати хватку і може навіть самостійно звільнити вашу
шкіру. Або ж ви витягнете його
за допомогою пінцету (поступово
розхитуючи);
• Також ви можете спробувати
витягнути кліща за допомогою
нитки. Зробіть петлю з товстої

нитки, накиньте її на кліща. Потім поступово, без різких рухів,
повертаючи паразита за годинниковою стрілкою, видаліть його.
Після цього ретельно вимийте
руки з милом. Місце, де був
кліщ, змастіть розчином йоду,
спиртом або одеколоном. Але
якщо всі перелічені вище заходи
були безуспішними, не гайте часу
і зверніться до лікаря.
Самого ж кліща бажано перевірити у найближчій лабораторії
на інфікованість вірусом кліщового енцефаліту.

Пам’ятайте, щоб уникнути
цих неприємностей, треба
захищатися від паразитів:
• Збираючись до лісу, радимо
одягтися так, щоб не залишати
відкритими руки, а особливо ноги;
• Одяг повинен щільно прилягати до тіла (сорочка з глухим
комірцем і довгими рукавами, які
закінчуються манжетами, заправлена у брюки, а брюки – у шкарпетки, взуття);
• У зонах розповсюдження
кліщів застосовують спеціальні протикліщові комбінезони
з міцно затягнутими манжетами
на рукавах і знизу брюк, застібки
типу «блискавка», з каптуром,
пришитим до комірця. Таким
чином відкритим залишається
тільки обличчя;

• Краще, якщо одяг світлий,
однотонний, щільний (тоді на ньому легко можна помітити кліща);
• Використовуйте для захисту
від кліщів спеціальні ефективні
засоби, найчастіше це – аерозолі,
які відлякують кліщів.
• Через 2–3 години перебування у лісі і після виходу з нього
обов’язково огляньте одяг і тіло
(само- і взаємоогляд). Особливо ті
місця, де кліщі найчастіше присмоктуються: голову, тіло, груди,
згини рук, ніг. В одязі перевірте
всі шви, складки. Якщо з вами собака – огляньте і її. Букет лісових
квітів, трав – також.
• Присмоктування кліщів
частіш за все відбувається під час
зупинок для відпочинку. Тому для
стоянок у лісі потрібно вибирати
сухі, добре освітлені галявини, подалі від кущів, дерев. На ділянці
лісу, де буде розташований туристичний табір для відпочинку, потрібно організувати розчищення
місцевості від трави, кущів. Тут
також не можна створювати звалище побутових відходів, тому що
це приверне до вас гризунів, які
можуть занести кліщів на житлову територію.
Будьте обережні, і тоді відпочинок на природі залишить вам
тільки приємні спогади!
Головне управління
Держпродспоживслужби
у Житомирській області

На Житомирщині
На хабарі затримали
за тиждень
керівника митного поста
зареєстровано
Житомирської
митниці
4417 нових випадків
грипу і ГРВІ
Чергового хабарника впіймали на гарячому.

Статистику щодо
стану захворюваності на грип та ГРВІ
станом на 13 травня
2019 р. оприлюднила
ДУ «Житомирський
ОЛЦ МОЗ України».
Як повідомляють в установі,
з початку епідсезону (з 40 тижня) в області на грип та ГРВІ
захворіло 211588 осіб, в тому
числі 141794 дитини (67%). За
останній тиждень (19-й тиждень року) зареєстровано 4417
випадків захворювань, що на
17,8% більше порівняно з попереднім тижнем, інт. пок. 358.5,
але на 39% нижче за епідемічний поріг.
Захворюваність серед дітей зросла на 14,6%. Захворіло
3143 (71% від захворілих). Серед

дітей найвищий показник захворюваності – у віковій групі
до 4-х років.
За минулий тиждень захворіло 1274 дорослих, захворюваність зросла на 26%. В області
в поточному епідсезоні зареєстрований 1 летальний випадок
від грипу, по Україні 63 випадки, в тому числі 12 серед дітей.
За тиждень госпіталізовано 148
хворих (3,4% від всіх захворілих)
в т. ч. 128 дітей (86%). Вірусологічною лабораторією обласного
лабораторного центру здійснюється моніторинг циркуляції
збудників грипу та ГРВІ. В цілому за епідсезон вірус грипу
А(Н3N2) визначили у 16 хворих,
вірус грипу А (Н1N1) pdm09–
пандемічний у 4-х хворих.
З початку епідсезону проти грипу щеплено лише 2090
осіб, в т. ч. 510 дітей. Протягом
останніх тижнів щеплення не
проводились.

Співробітники Головного
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України викрили
на хабарі керівника одного з митних постів Житомирської митниці. Про це повідомляє прес-центр
СБ України.
«Оперативники спецслужби
встановили, що посадовець вимагав від представника комерційної
структури, який займається зовнішньоекономічною діяльністю,
тисячу триста доларів США. За
вказану суму зловмисник обіцяв
безперешкодне митне оформлення експорту деревини.
Співробітники СБУ задокументували факт отримання
чиновником чотирьохсот американських доларів – першої частини
неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали посадовця
згідно зі ст. 208 Кримінального
процесуального кодексу України

на робочому місці після одержання другої частини хабара у розмірі
дев’ятисот доларів США. Також
затримано посередника, якого
митник залучив для передачі неправомірної вигоди. Фігурантам
справи повідомлено про підозру
у скоєнні злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу

України», – йдеться у повідомленні
СБ України.
Вирішується питання щодо
обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії. Заходи з викриття зловмисників проводились
спільно з ДБР під процесуальним
керівництвом військової прокуратури.
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Інтерв'ю

Олена Славова: Кожна людина
народжується художником,
просто з часом вона про це забуває
щення кимось викуповуються, приватизуються. Там розміщуються
інші, більш привабливі для влади,
організації. Ми ж, в результаті, залишаємося і далі безхатченками.
Може в когось є бізнес-інтереси, але
я вважаю, що місту потрібні творчі
лабораторії. Тоді в Житомирі буде
зростати культурний рівень.

Руслан Мороз

Олена Славова – учасниця багатьох
обласних, всеукраїнських і закордонних
виставок.
Її роботи були представлені
на персональних виставках у Житомирі, Києві, Одесі, Фленсбурзі
(Німеччина). Олена – не тільки
талановита художниця, а й надзвичайно цікава особистість, яка
заряджає позитивною енергією та
надихає на творчість. Її відображення світогляду через образотворче
мистецтво завжди феєричне та позитивне. Дивлячись на її картини,
відчуваєш емоції та настрій, що є
надзвичайно важливим елементом
у роботі, створеній митцем.
Багато років Олена очолює молодіжну організацію «Арт-село»,
вона є членом Спілки художників
України. Спілкуємось ми з Оленою
Славовою у приміщенні «Арсеналу
ідей» на вулиці Михайлівській.

Руслан Мороз: Зараз
ви займаєтесь з діточками
у приміщенні «Арсеналу
ідей» на вулиці Михайлівській. До цього ви працювали у приміщенні, наданому
в оренду Житомирською
облдержадміністрацією.
Що трапилося, що вам прийшлося змінити свою дислокацію?
Олена Славова: Де-факто молодіжна організація «Арт-село»
існує з 2002 року, а де-юре з 2004го, у нас в замислі було розвивати особистість образотворчим
мистецтвом. За майже двадцять
років ми здобули досвід у проведенні ярмарок, міжнародних
виставок, всеукраїнських заходів,
благодійних аукціонів, свого часу
допомагали і онкохворим дітям,
і бійцям АТО, дуже багато проводимо соціальної роботи. В той же
час проводимо майстер-класи для
дітей, які можуть розкрити в собі
потенціал художника. Кожна людина народжується художником,
просто з часом вона про це забуває.
До нас долучаються дорослі, і ми
вже працюємо не тільки з дітьми,
а з різними віковими категоріями.
Так склалося, що ми з 2016 року
були у приміщенні облдержадмі-

Руслан Мороз: Я пам'ятаю ваші благодійні заходи
для онкохворих дітей. Це
дуже важка праця, велика
відповідальність. Чому ви
вирішили зайнятись такими дітьми?
ністрації, але наприкінці 2018 року
впочалися розмови про те, що чиновникам нема де сидіти, тому ми
маємо звільнити приміщення або
платити оренду. Ми платили комунальні, однак платити одночасно
комунальні, за оренду та проводити заходи соціального значення
ми, як громадська організація, не
можемо.

Руслан Мороз: Ви зверталися до облради з проханням надати вам можливість
платити символічну оренду, як іншим громадським
організаціям?
Олена Славова: Так, ми зверталися з таким питанням. Дійсно,
певний час ми платили практично тільки за комунальні послуги.
Майже п'ять тисяч гривень за приміщення приблизно в п'ятдесят
квадратних метрів. Тому, коли почались розмови про те, що в приміщенні облдержадміністрації мають
знаходитись тільки чиновники,
ми були вимушені посеред зими
терміново виселятись та шукати
новий притулок. Тоді «Арсенал
ідей» запропонував проводити
майстер-класи. Ми всі свої речи,
велику галерею художніх робіт,
всі здобутки, які ми накопичували майже двадцять років, повинні
були залишити в іншому місті.

Руслан Мороз: Який
у вас зараз напрямок роботи?
Олена Славова: Ми проводимо не тільки майстер-класи, а й
певні заходи для розвитку особистості. Це не тільки розвиток
здібностей, а ще і розвантаження
психіки. Тобто це арт-терапія. Ми
подивилися, що ті картини, які
висіли в нас як галерея, дуже позитивно впливали на людей. Вони
просто насолоджувалися, приводи-

ли своїх дітей, туристів. Ми розповідали про мистецтво в Житомирі,
як воно працює. За стільки років
ми виробили свій стиль, і вже впізнають наші роботи в інших містах
України, а також далеко за її межами. В Японії була наша виставка
дитячих робіт, у Німеччині я брала
участь в симпозіумі художників.
Ми багато проводимо акцій для
залучення коштів для соціально
незахищених верст населення. В нас
вже не одне покоління вихованців.
Батьки, які дітьми двадцять років
тому займалися в нас, самі приводять вже своїх дітей також до нас на
заняття. І дуже цікаво спостерігати,
як змінюються жителі Житомира протягом цього часу, які в них
цінності, що вони зараз малюють,
а що малювали покоління тому.
Але для того, щоб демонструвати свої роботи, зробити художню
галерею, далі розробляти нові технології в мистецтві, нам потрібно
значно більше місця, тобто інше
приміщення.

Руслан Мороз: За ці
роки ви маєте дуже великі
здобутки. Було проведено
безліч виставок, заходів,
флешмобів. Чому тоді таке
ставлення чиновників до
вашої організації?
Олена Славова: Я не можу
сказати, чому саме таке ставлення.
Коли до них звертаєшся, то вони
тобі посміхаються, говорять, що ви
робите дуже корисні речі та дійсно
потребуєте уваги, вам потрібна підтримка, ви маєте працювати далі.
Але коли конкретно запитуєш про
приміщення, то це або взагалі відмова, або якась околиця міста, дуже
далека від центру. У центрі, до речі,
багато порожніх приміщень, про
які мовчать і нам не пропонують.
Потім виявляється, що ці примі-

Олена Славова: З філософії
життя ми знаємо, що не ми вибираємо, а нас вибирають. Тому коли
нас запросили спробувати, оскільки цим дітям потрібно не стільки
мистецтво, скільки тонус до життя,
ми погодились. І саме через мистецтво ми почали розробляти власну
методику викладання в роботі з онкохворими дітьми в стаціонарних
умовах лікування. Я працювала
у Києві з такими дітьми, потім
у Станишівці з дуже великими
проектами. І дійсно, лікарі доводили, що потрібно в таких дітях
підтримувати значимість власного
існування і прагнення до життя,
тому що в них дуже велика апатія, понижується бажання жити,
оскільки ця хвороба вважається
невиліковною. Але за допомогою
арт-терапії ми піднімали їхній дух,
і вже у власних очах вони бачили
своє значення, з'являлося бажання
жити. Також дуже велике значення мала арт-терапія для батьків,
тому що вони дуже хвилювалися
і висловлювали свої емоції малюючи, через фарби. Навіть у Києві
ми робили персональні виставки
таких робіт.

Руслан Мороз: А де ви
самі черпаєте стільки енергії, щоб дарувати її людям?
Олена Славова: Коли бачиш
очі дорослого або дитини, коли
вони в захваті від того, про що все
життя мріяли, і в них це виходить,
це надихає. На жаль, наша система освіти не приділяє достатньо
уваги розвитку особистості через
мистецтво, не тільки образотворче,
а взагалі через мистецтво. Я після
Америки повністю змінила ставлення до системи освіти. Саме там
я побачила, як через мистецтво,
через систему творчих лабораторій,
студій, людина знаходить себе як
особистість. Це дуже важливо.

Руслан Мороз: Якби ви
були народним депутатом
або мером Житомира, або
ще якимось чиновником,
щоб ви зробили в першу
чергу? Тобто які були б ваші
перші кроки?
Олена Славова: Взагалі-то не
дай Боже цим займатися. Я вважаю, що навіть тим чиновникам,
які зараз працюють, роблять певні
корисні речі, не вистачає достатньо
наполегливості. Але якщо б так
вийшло, то я, напевно, звернула б
увагу на популяризацію Житомира, на його привабливість, на
впізнаваність Житомира як бренда.
Місто не має свого знаку, тому що
літера «Ж» в першу чергу асоціюється з трошки іншим поняттям,
ніж місто Житомир. Це взагалі не
бренд, а щось незрозуміле. Ну не
може «Ж» бути символом міста ні
в якому разі, тому що при цьому
думаєш про інше місце. Немає тієї
картинки, з якою б дійсно асоціювалося місто.

Руслан Мороз: А що
саме, на ваш погляд, повинно
бути символом Житомира?
Олена Славова: Є дуже багато
історичних місць у Житомирі, дуже
багато історичних постатей. Я на
одному пленері відчула, як ангелохоронець Житомира плаче. Я не
знаю, що це. Може, якісь духовні
струни космосу, але мені здається, що ангел-охоронець має одне
питання до жителів нашого міста:
чому люди, які живуть у Житомирі, мене не люблять? В нас є таке
чудове історичне минуле, в нас є
такі дивовижні ландшафти, в нас
є чим пишатися, але немає тієї
популяризації через знаковість,
символізм міста. Потрібно, щоб
люди більше знали про Житомир,
тому що хто де народився, той це й
запам'ятовує. Бренд повинен бути
створений з тих джерел, які вже є.
Ми маємо знахідки Трипільської
культури, палац барона де Шодуара, картинну галерею Тобто знакові
точки. Але чомусь розкручується
саме «Ж» не в тому акценті.

Руслан Мороз: Наостанок що б ви побажали першочергово собі?
Ол е н а С л а в о в а : С и л и ,
здоров'я, тому що стільки років
працювати та знаходитись майже на вулиці дуже ризиковано та
моторошно. Але оптимізму та віри
в майбутнє я хочу собі додати, щоб
працювати далі.
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Як молодь відзначить
День Європи-2019. План заходів
18 травня до Дня
Європи у Житомирі
пройде найдовший
фестиваль творчої
молоді у найбільшій
концертній залі міста – літньому театрі
«Ракушка» та прилеглій до нього території міського парку
культури і відпочинку ім. Ю. Гагаріна.
Там втретє відбудеться вже
традиційний Український молодіжний фестиваль сучасних
субкультур «STREET ART FEST –
2019», організований за сприяння управління національно-патріотичного виховання,
молоді та спорту Житомирської
облдержадміністрації та управління культури Житомирської
міськради, громадських організацій та активістів. Житомир
зустрічатиме багато гостей,
столичних професійних членів
журі, лунатиме сучасна європейська та українська музика.

День Європи. План
заходів на 18 травня
2019 р.
Парк кул ьт у ри і ві д по чинку м. Житомира. Літній
театр «Ракушка»
11.00 – Урочисте відкриття
ІІІ Українського фестивалю молодіжних субкультур «STREET
ART FEST – 2019».
11.10 – Одиночні змагання
з сучасних танцювальних напрямків.
– Молодіжний дискусійний
клуб, пізнавальні акції, патріотичний флешмоб.
13. 30 – Конкурс сучасного
сольного номеру.
15.30 – Конкурс тематичних
молодіжних композицій.
– Майстер-к ласи від столичних суд дів, інтерактивні
руханки.
16.30 – Шоу вуличного стилю.
– Шоу змішаних стилів.
– Арт-майданчик «Європейські відеопривітання».
18 . 3 0 – Зак люч н ий га лаконцерт переможців та гостей
ІІІ Українського фестивалю молодіжних субкультур «STREET
ART FEST – 2019».
21. 30 – Урочисте закриття
фестивалю.
З самого ранку і до пізнього
вечора комфортабельну концертну залу літнього театру

«Рак у шка» заповнить енер гетика сучасного мистецтва.
Перша частина заходу буде присвячена одиночним змаганням
з різноманітних танцювальних
напрямків. Потім відбудеться
конкурс с у часного сольного
номеру.
По обі д і – од и н з найц ікавіших розділів фестивалю
«STREET ART FEST – 2019» –
проведення конкурсу тематичних молодіжних композицій,
які порушують певні проблеми
молодіжного середовища.
Одна з головних частин фестивалю – шоу вуличного стилю
та шоу змішаних стилів, де будуть представлені нові композиції у певних стилях молодіжних
субкультур.
А з 18.30 розпочнеться великий зак лючний гала-концерт фестивалю «STREET ART
FEST – 2019», у якому візьмуть
участь переможці фестивалю,
а також численні гості нашого
міста; звучатимуть улюблені
українські пісні та нові європейські хіти, танцювальні команди

представлять безліч нових композицій у різних напрямках.
Генеральний медіа-партнер
фестивалю – телерадіокомпанія «ЕФІР» та радіо «ХІТ FM»,
«Радіо Рокс», «"Русское" радіо
Україна», «Радіо НВ». Ексклюзивний медіа-партнер – газета
«20 хвилин». Екск люзивний
радіо -партнер – «Житомирс ьк а х ви л я». І нф орма ц і й н і
партнери – РА «Прайм», інтернет-сайти: zhitomir.info, Рупор
Житомира, 0412.ua, Афіша Житомира, Moemisto.ua, Zamkova.
info, Житомир Експрес, dks.
com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир
Li fe, Житомир O nLi ne, Житомир Today, газети «Авізо»,
«Імперія-TV», «Пульс».
Отож, запрошуємо юнаків
та дівчат, їх друзів та батьків,
а також усіх, хто почуває себе
молодим душею, 18 травня
з 11.00 до 21.30 у концертну
залу літнього театру «Ракушка» міського парку культури,
щоб разом відзначити надзвичайно важливу для кожного
з нас подію – День Європи!
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Як у Житомирі відзначили День перемоги

Руслан Мороз

З самого ранку
на площі Перемоги
9 травня в Житомирі стали збиратися
люди.
Першими, як не дивно, прийшли представники партії «Свобода» та організації «С‑14». Отже,
відразу відбулося декілька провокацій. Молоді хлопці почали
роздавати ветеранам листівки
з провокаційним текстом. Почалася бійка між сторонами, яку

швидко припинили співробітники поліції.
Поліцейських було досить
багато. Житомиряни, здебільшого похилого віку, прийшли
з портретами своїх предків, які
загинули в боях під час Другої
світової війни. Прийшли навіть ветерани, що брали участь
в боях за звільнення Житомира,
Севастополя, Києва та інших
українських міст.
Перед колоною з червоними прапорами йшли чоловік
п'ятнадцять представників «Свободи». Члени організації «С‑14»
намагалися особливо не світитися,
тому йшли не в колоні, а з боків
вулиці.

У колоні ветеранів налічувалося близько п'яти тисяч учасників.
Багато житомирян просто стояли
з боків вулиці з квітами. Біля монумента Слави колона була розділена поліцейськими з метою
безпеки. Почався мітинг, виступили представники ветеранської
організації, учасники бойових
дій. Духовенство провело спільну молитву. Потім присутні поклали квіти до монумента Слави.
Представники влади на мітингу не
виступали, однак деякі все ж були
присутні. Цікаво було спостерігати нардепа Борислава Розенблата
під гаслами УПА. Але згадаємо,
що скоро вибори до парламенту.
Хоча не так далеко стояли пред-

ставники депутатського корпусу та
духовенство. Практично в перших
рядах на кожних двох-трьох мітингувальників доводилося по по-

ліцейському. Отже, охорони було
досить багато. За проведенням
заходу спостерігало керівництво
поліції та інших силових відомств.

Сюрпризи погоди: яким буде літо в Україні
Руслан Мороз

Скучивши за теплом, жителі Житомира, як і всієї
України, стикнулися
з небажанням весни передавати свої
повноваження літу.
Можна жартома провести аналогію з політичною погодою,
але погода справжня
тільки готує нам
сюрпризи.
Якщо на початку року, відразу
після Різдва, прогнози синоптиків
були просто приголомшливими,

наприклад: «Літо 2019 спопелить
Україну: спека почнеться в незвичайний сезон», то зараз, наприкінці травня, вони стали більш
песимістичними. Українцям пообіцяли холодне коротке літо.
Ми проаналізували інформацію на декількох синоптичних
сайтах. Вона досить суперечлива,
але все ж можна зробити кілька
основних висновків. Синоптики
обіцяють середню температуру
+20,1 °C за все літо. Це дуже хороший показник, але трохи нижче,
ніж у минулі роки.
Варто відзначити, що астрологи, навпаки, стверджують щорічне потепління, і, як бачимо, за
останні 4 роки в Україні не було
літа, яке б збіглося з показниками
норми. Але таке «глобальне потепління» не впливає швидко, клімат відхиляється десятиліттями,
тому поки варто вірити синоптикам. Які ж будуть теплі місяці для
відпочинку влітку 2019 в Україні?

Червень, за словами заступника начальника Гідрометцентру
Анатолія Прокопенка, очікується
традиційним – з короткими грозовими дощами і температурою
не вище +30 вдень. Таку ж погоду прогнозують і метеосайти:
за їхніми розрахунками, короткі
грозові дощі йтимуть кожні деньдва. Саме через них весь місяць
температура вдень не підніматиметься вище +28. Якщо і плануєте
відпочинок на цей період, то краще відтягніть його в кінець червня,
тоді прогнозують відмінну погоду.
Липень, згідно з довгостроковим прогнозом фахівців, буде найбільш сухим і спекотним. Щодо
спеки згодні й інші експерти-синоптики. За інформацією інших
джерел, другий літній місяць і зовсім поб'є температурні рекорди:
денну спеку краще проводити
де-небудь біля води (+ 30–34 в тіні
перенести важко, особливо літнім
людям). Ночами буде комфорт-

но – + 20–22 градуси. Але, згідно
з прогнозом, дощів у липні буде
чимало, і пройдуть вони в три
періоди: три дні на початку місяця, два дні в середині і один день
в кінці. Для відпочинку липень
підійде відмінно, тому сміливо
замовляйте будиночок на морі
і налаштовуйтесь до поїздки!
Серпень повинен бути більш
дощовим і менш спекотним, ніж
липень. «У цьому місяці можливі
рясні опади», – стверджують метеосайти. Найбільш затяжний
період негоди – три-чотири дні –
вони обіцяють в середині місяця:
з 13 до 15–16 серпня, хоча опадів
випаде не дуже багато: від 2–3 до
10–11 мм на добу. Також дехто
прогнозує сильну бурю з градом
на початку серпня, на день святого Іллі. Недарма в народі кажуть:
«Ілля наробить гнилля». Кінець
же серпня буде сухим і теплим,
а якщо і задощить, то дуже незначно.

У той же час різні дослідники
дають різні прогнози: «Холодний
період у 2019 році почнеться рано,
тому після спеки необхідно відразу готуватися до холодів».
«На українців чекає холодне,
дощове і коротке літо», – про це
на прес-конференції повідомила
завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових
прогнозів погоди Вазіра Мартазінова. За ї ї словами, літо
почнеться з середини червня
і закінчиться в середині серпня.
При цьому температура на початку першого літнього місяця
на заході складе +15 +17 градусів, а в центральних областях
і на сході буде +17 +19 градусів.
Але вже з середини червня почнеться похолодання, яке буде
супроводжуватися градом, сильними короткочасними зливами
і шквальними вітрами. А вже
з 15 серпня в Україні почнеться
рання і довга осінь.
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Споживачу

Середа, 15 травня 2019

Як захистити своє право на земельну ділянку
У Мін’юсті розповіли усі деталі.

ти витяг з Державного земельного
кадастру про таку земельну ділянку задля того, щоб володіти
повною інформацією.

Що таке самовільне
зайняття земельної ділянки?

Як захистити своє право?

Це дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи
органу місцевого самоврядування
про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або
за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки,
за винятком дій, які відповідно до
закону є правомірними.

Що таке подвійна державна
реєстрація права оренди
земельних ділянок?
Право власності на земельну
ділянку, а також право постійного користування та право оренди
земельної ділянки підлягають
обов’язковій державній реєстрації.
Подвійна державна реєстрація
права оренди земельних ділянок – це
наявність двох зареєстрованих прав
оренди за різними орендарями.

Як запобігти
подвійній реєстрації?
Перед укладанням договору
оренди земельної ділянки та державною реєстрацію цього права
рекомендую попередньо отрима-

Законодавство передбачає два
шляхи захисту – у досудовому та
судовому порядку.
Досудовий порядок передбачає звернення до:
• правоохоронних органів;
• Комісії з питань розгляду
скарг у сфері державної реєстрації
при Міністерстві юстиції України;
• регіональних оперативних
штабів, які працюють у режимі оперативного реагування на
спроби рейдерських захоплень
земель або вирощеного врожаю.
Контакти штабів шукайте на сайті
Головного територіально управління юстиції у вашій області;
• мобільних точок доступу до
системи безоплатної правової допомоги з метою повідомлення про
факт рейдерської атаки та консультування щодо подальших дій.
Крім того, реальний власник
земельної ділянки може звернутися до суб’єкта державної
реєстрації прав або нотаріуса із
заявою про заборону вчинення
реєстраційних дій, яка невідкладно реєструється в базі даних Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.

Які скарги розглядає комісія?

Мін’юст розглядає скарги: на
рішення державних реєстраторів

про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень; на рішення, дії або бездіяльність головних територіальних
управлінь юстиції Міністерства
юстиції України (з питань розгляду скарг, які належать до їх
компетенції).
Проте до компетенції Міністерства юстиції України не належить розгляд скарг: на рішення
державного реєстратора про державну реєстрацію прав, коли таке
право набуто на підставі рішення
суду; коли наявний судовий спір;
розгляд скарг на реєстраційні дії,
проведені на підставі рішення суду.

Який порядок і форма подачі
скарги до комісії Мін’юсту?
Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації
прав або територіального органу
Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її
права порушено. Скарга подається
за формою, встановленою законом.
Вимоги до оформлення скарги
розміщені на сайті Міністерства:
https://minjust.gov.ua/m/4626
Скарга, подана без урахування
зазначених вимог, комісією по суті
не розглядається!

Які строки звернення
до комісії?
60 календарних днів – на рішення, дії або бездіяльність дер-

жавного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації; 15 календарних
днів – на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів
Мін’юсту. Відлік часу починається
від дня прийняття рішення або
з дня, коли особа могла дізнатися
про порушення її прав.

Які строки розгляду?

Загальний строк розгляду та
вирішення скарги – до 45 календарних днів з моменту надходження скарги.
Комісія готує висновок протягом 2–3 тижнів, на підставі якого
Мін’юст приймає рішення у формі наказу.
Рішення надсилається скаржнику протягом 3-х робочих днів
з дня його прийняття. Особа, яка
звернулась зі скаргою і не згодна
з рішенням Міністерства юстиції
України, може звернутись до суду.

Коли може бути відмовлено
у розгляді скарги?
Існує низка випадків, коли
Мін’юст може відмовити у розгляді скарги, та випадки, коли закон
зобов’язує відмовити у задоволенні скарги. Найчастіше підставою є
недотримання встановлених законом вимог до оформлення скарги.

Куди можна звернутись
за консультацією з питань
діяльності комісії Мін’юсту?
Необхідну інформацію та

контакти можна знайти на офіційному веб-сайті міністерства.

Як захистити своє право
через суд?
Особа, чиї права порушено,
може звернутися до суду з позовом про скасування рішення
про державну реєстрацію прав,
документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав,
скасування записів про проведену
державну реєстрацію прав та з позовом про звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки.

До якого суду звертатись?

До г ос под арс ьког о с уду,
якщо сторонами спору є юридичні особи та/або громадяни – суб’єкти підприємницької
діяльності; до адміністративного суду, якщо оскаржуються
рішення, дії чи бездіяльність
суб’єктів владних повноважень,
компетентних у сфері земельних
правовідносин.
Усі інші випадки – до судів
загальної юрисдикції в порядку
цивільного судочинства.

Яка відповідальність
за самовільне зайняття
земельної ділянки?
Громадяни та юридичні особи
несуть цивільну, адміністративну
або кримінальну відповідальність
за самовільне зайняття земельних
ділянок.

Як лікувати ангіну у домашніх
умовах: народні методи
Ангіна – це вкрай неприємне
і болісне захворювання, яке вимагає досить серйозного лікування.
Якщо ж цю хворобу не запустити,
то її можна позбутися за допомогою ефективних засобів.
Під час ангіни у людини спостерігається запалення мигдалин,
підвищення температури тіла,
частий головний біль, слабкість,
озноб та больові відчуття при
ковтанні.
Варто розуміти, що при лікуванні ангіни необхідно забезпечити хворому постільний режим та
максимально обмежити фізичні
навантаження. Потрібно пити
багато води, тому що через високу температуру вона швидко
випаровується з організму.

Мед при лікуванні ангіни

Цей продукт чудово допомагає
при простудних захворюваннях.
Для лікування ангіни необхідно
приготувати простий розчин
з меду і води, ним варто полоскати горло близько 10 разів на день.

Також можна випити мед з молоком. Для цього необхідно розчинити невелику кількість меду
у склянці теплого молока і додати
трошки вершкового масла.
Ще одна суміш може допомогти при лікуванні ангіни. У маленькій ложці соку алое розчиніть 5
грамів меду. Вживайте цю суміш
тричі на день за 25 хвилин до прийому їжі.

Лікування ангіни буряком

Буряк при правильному використанні стане чудовим помічником при лікуванні ангіни.
Вичавіть сік зі свіжого буряка, 200
мл перелийте в іншу місткість.
Додайте 20 мл столового оцту,
попередньо розбавивши з водою
у пропорції 1:1. Цим засобом полоскайте горло, але попередньо
його варто розігріти.
Ще один засіб може допомогти
при ангіні. Відваріть два невеликі
буряки, до цього бульйону додайте мед та лимонний сік. Полощіть
ним горло кожні три години.

Часник при ангіні

Часник відомий своїми антибактеріальними властивостями.
Для приготування настою візьміть
кілька зубчиків часнику та залийте натуральним свіжим молоком.
Залиште цей напій на кілька годин. Щоб позбутися ангіни, необхідно пити по дві склянки цього
напою в день.
Можна також взяти зубчик
часнику і помістити в рот, попередньо надкусивши. Після цього
його необхідно смоктати як цукерку впродовж 20 хвилин.
Часниковий сік теж допомагає
при боротьбі проти ангіни. Вживайте його тричі на день по малій
ложечці після їжі.

Цибуля

Відвар з цибулі є досить ефективним засобом при лікуванні ангіни. Візьміть велику цибулю, розріжте її на дві частини і поставте
варитися у невеликій кількості води.
Через 20 хвилин витягніть цибулю

та процідіть відвар. Ним необхідно
полоскати горло 8 разів на добу.
З м’якоті, яка залишилася,
можна приготувати компрес. Його
необхідно тримати кілька годин.

Компреси

Не менш ефективними при
ангіні є компреси. Проте не варто
їх ставити, якщо у людини підвищена температура тіла.
Для приготування компресу
необхідно взяти кілька картоплин,
помити їх та поставити у каструлю на вогонь. Після того, як вона
звариться, необхідно зробити
пюре разом зі шкіркою, до цього

додати кілька крапель йоду та рослинну олію. Як тільки маса трохи
охолоне, нанесіть її на марлю та
прикладіть до грудей чи горла.
Можна приготувати один
рецепт компресу з картоплі, яку
не потрібно варити. Візьміть дві
картоплини, подрібніть їх та додайте велику ложку оцту. Отриману масу перекладіть у тканинний
мішечок та прикладайте до горла.
Однак народні засоби – лише
своєрідна «швидка допомога».
Ангіна небезпечна ускладненнями, тому обов’язково потрібно
звернутися до лікаря і суворо дотримуватися його рекомендацій.
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• Виробникові с/г техніки (Одеса) потрібні з на-

1. РОБОТА

вчанням: оператор верстатів з ЧПУ, формувальник,

1.1. Пропоную

сверловщик, слюсар-ремонтник, терміст, автоклав-

• Арматурники, бетонярі, оператори обладнання
в компанію ТОВ Брего. Надаємо житло. Гідна з/п.
Офіційне працевлаштування. МР:Житомирська обл,
Радомишльський р-н, с. Мірча. 0662552413,Микола,0975493516

плавильщик, зачісчик-наждачник, шліфувальник,
щиця. ЗП висока, гуртожиток. 0504927524

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

• БУХГАЛТЕР ЗІ ЗНАННЯМ 1С НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ
РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ.
0678804116

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

• ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ.
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683

ВОДІЙ КАТ. С (ДОСВІД РОБОТИ НА ЗІЛ130+МІКРОАВТОБУС). АЛКОЗАЛЕЖНИХ ПРОХАННЯ
НЕ ТУРБУВАТИ! РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. З/П
11000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА
ОБЛ. Г/Р- 7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
• Виробникові с/г техніки (м.Одеса) потрібні: підсобний робітник, вантажник, токар, зварювальник,
контролер ОТК, слюсар-ремонтник, фрезерувальник,
електрик, різальник металу. ЗП висока, гуртожиток.
0504927524
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• ВОДІЙ НА МАШИНУ DAF НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ
НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116
• ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ
НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК. ГР 6 ДНЕВКА 7.0019.00. ЗП 6000ГРН. РАБОТА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.
0674102532

• ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
ЗАПРАВЩИКА НА АЗС (ЧЕРТА ГОРОДА). СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050,НЕАГЕНТСТВО
• Запрошуємо на роботу: прасувальниць, вантажників, водіїв, слюсарів. Безкошт.житло, харчування,
міський транспорт! Оформлення. ЗП 14000-17000
грн. Київська обл, Бориспільський р-н, с.Щасливе.
0674347430,0932964393

ЗБИРАЛЬНИКИ ПІДДОНІВ НА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО. 0674914363,0984559164
• Інформація про працевлаштування в Польщі, різні
вакансії, доїзд до місця роботи, можливе працевлаштування по безвізу. (099)2430263,(095)0419267.

• КОМІРНИК НА СКЛАД НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ
НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116
КУХАР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ
ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА
КУХАР, ОФІЦІАНТ НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ В КАФЕ (ТРЦ ГЛОБАЛ). ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 0677001099

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116

• КУХАРЯ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ.
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271
• НА СЕЗОННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: БАРМЕН РОЛЛБАРУ, ФАХІВЕЦЬ З ВИГОТОВЛЕННЯ СОЛОДКОЇ ВАТИ
І ПОП-КОРНУ, СУШИСТ, ПІЦЦЕЙОЛА. ХАРЧУВАННЯ +
ПРОЖИВАННЯ, ВИСОКА З.П. 0681493071,0501420816
• ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ РИБИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ.
Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Оператор виробничої лінії (автомобільне виробництво) в м. Львів і м. Луцьк (чол/жін без досвіду
роботи). З/пл 10000-13000 грн, житло, 0974304077
;0952915556;0678425851;0734017
• Оператори пилорами з д/р на деревообробне
підприємство (Київська обл., Вишгородський р-н, с.
Катюжанка). З/п від 14000 грн (від виробітку). Іногороднім надаємо житло. Можливо вахта. 0674443630

• ОПЕРАТОРИ СТРІЧКОВИХ ПИЛОРАМ (ПИЛОРАМНИКИ). ВАХТА, ЖИТЛО, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ Р-Н.
0674805958
• Офіційна робота за кордоном, візова підтримка,
медичне страхування та безкоштовні консультації за
0502851843.Ліц№1449від29.11.16.Реалізуйт

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ
(НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО
ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВИ. БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРОВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ.
ЛIЦ. МСПУ 621 ВIД 07.06.2016. Т. 0671314628,
0635644683,097681875
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Пропонуємо роботу для техпрацівників:

Прибиральниця
Посудомийниця
Комфортні умови праці

ГАРАНТУЄМО!
Тел.: 0985500514
Одна з найуспішніших мереж ресторанів Житомира

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ОФІЦІАНТІВ
БАРМЕНІВ

Конкурентна
заробітня плата
та молодий
колектив

098 55-00-514; 093 55-00-514
• Офіційне працевлаштування (Польща, Чехія).
Будівництво,зварювальники, токарі. фрезерувальники, водії, готелі, ресторани, догляд, фабрики, заводи. Відкриття віз (робоча, шенген, Воєводська).
Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12. 0676705141,0508316355.

• ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬЩІ. ПО
ВІЗАМ ТА БІОПАСПОРТАМ. ПРЯМИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ. З/П ВІД 18 500ГРН ЧИСТИМИ. ЖИТЛО, ОДЯГ,
МЕДОГЛЯД ЗА РАХУНОК КОМПАНІЇ. ПОВНИЙ СУПРОВІД. ЗУСТРІЧ ПО ПРИЇЗДУ. ЛІЦ 197 ВІД 29.02.16.
+380681836007 VIBER, +380500122633VIBER
ОХОРОННИК (ВОДІЙ), ВАХТА. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА 10 000ГРН. ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК КОМПАНІЇ, ОПЛАТА ВЧАСНО. М.КИЇВ.
0685728390,0950135941ОЛЕКСАНДРОЛЕКСАНДРО
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ
МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І
ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928
• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД (15/15, 30/15
ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/ДОБА.
0635364282,0674741643
ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ
НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ:
15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧ., КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ
ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261010,0972261010

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

• ПОКОЇВКА (З/П 8000 ГРН), КУХАР (З/П 10000 ГРН)
НА РОБОТУ В ПРЕМ`ЄР ГОТЕЛЬ "РУСЬ". ГРАФІК
РОБОТИ ПОЗМІННИЙ. МОЖЛИВЕ ПРОЖИВАННЯ.
(044)289451
ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ В
РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ.
ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

ПРОДАВЦА В ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ. УДОБНЫЙ
ГРАФИК. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050.
НЕАГЕНТСТВО
• Работа в Польше, Чехии, Латвии, Германии, Израиле, США. Оформление и проезд за наш счет. З/п
от 20 000 до 90 000 грн. Сопровождение на время

ПОТРІБНА БРИГАДА БЕТОНЯРІВ, МОНТАЖНИКІВ
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ І ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ. ВІДРЯДЖЕННЯ. 0675723562,0638596490
,0501600016.
• Потрібні автокомпанії в м.Київ: автослюсарі, машиніст автокрану, будівельник-різнороб.
Безкоштовне проживання, повний соц.пакет,
оформлення. Пріймаємо без досвіду роботи.
0502222559Артем,0505829757Олег

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ,
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM.,
(050)9242613,(050)5158585,(067)9040066
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ РАБОЧЕГО В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА.
0675488050,НЕАГЕНТСТВО
ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ОХОРОНЦІВ НА ВАХТУ. ПРОЇЗД, ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0976178425

работы. 0665859090,0685859090

• РАЗНОРАБОЧИЕ. ДЕНЫШИ. ОПЛАТА ДОРОГИ. РАБОТА С ДОСКОЙ, ВАГОНКОЙ, СОРТИРОВКА, ПЕРЕКЛАДКА, ФАСОВКА. ЗАРПЛАТА ОТ 300 ГРН. В ДЕНЬ.
0971159805
• РІЗАЛЬНИКИ М‘ЯСОПРОДУКТІВ НА ВИРОБНИЦТВО
НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ.
Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВСІ ВАКАНСІЇ БЕЗКОШТ., 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)

РОБОТА ЗА КОРДОНОМ: ПОЛЬЩА, ФРАНЦІЯ, ГОЛАНДІЯ, ПОТРІБНІ МОНТЕРИ МЕТАЛЕВИХ СТЕЛАЖІВ НА
СКЛАДАХ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТ., ПРОЖИВАННЯ,
РОБ.ОДЯГ, ДОВІЗ ДО РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ, З/П 20000-40000ГРН. (099)2999407VIB
ER,(097)8989939,(097)8888
• РОБОТА. РІЗНОРОБОЧІ ТА ПАСТУХИ НА ФЕРМУ.
ПРОЖИВАННЯ. ОПЛАТА ДОЇЗДУ. ДОСТОЙНА ЗАРПЛАТА. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ. 0985222406,0972758396
• СЛЮСАР - РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ
НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116
• СЛЮСАРА З РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ.
Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Спеціаліст з фарбування автомобілів на СТО в м.
Житомир. Деталі обговорюються. 0674048782

СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ЗАПРОШ. НА РОБОТУ ДО ПОЛЬЩІ. ПРЯМИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ. ЗП 45000ГРН/МІС. НАКАЗ МСПУ
№1196 ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕР-ВА
В ПРАЦЕВЛ. +48509095546, ВАЛЕНТИН (VIBER),
0672471629,ОЛЕНА
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 3-кімн. квартира заг.пл. 56.3 кв.м. та невиділ. в натурі част. зем.ділянки, К/
Н1810400000:01:026:0057 пл. 0,0946 га: за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Ново-Іванівська 35 А, кв.1. Дата торгів: 06.06.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №348623 (уцінено лот № 341465);
2. Об'єкт незаверш. будівництва, заг.пл. 367.4 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.11 га,
за адресою: Житомирский р-н, с. Вереси, пров. 2-й Саєнка, 7. Дата торгів: 07.06.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №349169 (уцінено лот № 340097);
3. Житл.будинок заг.пл. 67.9 кв.м. із надвірн. спорудами за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Дубовець, вул. Кооперативна, 12. Дата торгів: 07.06.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №349172 (уцінено лот № 340090);
4. Нежитлове приміщ., сховище, пл. 1011.0 м.кв., за адресою: Житомирська
обл., м. Овруч, вул. Прикордонна, 34. Дата торгів: 07.06.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №349165 (уцінено лот № 339726);
5. Нежитлове приміщ., сховища заг.пл. 1084.8 м.кв., за адресою: Житомирська
обл., м. Овруч, вул. Прикордонна, 32. Дата торгів: 07.06.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №349167 (уцінено лот № 339965);
6. Нежиле приміщ., що складає 7/20 част. нежитл. будівлі, приміщ. РММ заг.
пл. 534.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського,
109. Дата торгів: 07.06.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №349173
(уцінено лот № 334222).

Цілителька з 40-річним стажем допоможе вам та вашим
близьким налагодити сімейний затишок. Допоможе подолати залежність від алкоголю, куріння, пристрасть до
азартних ігор. Цілителька допоможе вам стати абсолютно
здоровою і щасливою людиною. За допомогою трав та
порад цілителька допоможе вам позбавитись зайвої ваги,
заїкання, енурезу, хропіння, задишки, шуму в голові,
депресії, проблем серця, печінки, нирок та інших органів.
Покращить слух, зір, пам’ять, чоловічу силу. Допоможе
зберегти сім’ю, вийти з кризи, налагодити бізнес.

Звертайтесь за тел.: 096-779-43-93
2.18. Куплю Нерухомість
КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКОМУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕРЕДМІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.: 0674249331
0636682327 ГЕНАДІЙ

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• Причепи автомобільні ТМ "Лев", 1-2х осні. Розміри: 1,1х1, 3 - 3,6х1, 6. Потовщений метал і німецькі
комплектуючі. Гар.5р. Доставка. Розсрочка. Заводвиготівник. 0671181888,0503098085,0939554802

• СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО САДОВОЙ
МЕБЕЛИ СТОЛЯР ПО ДЕРЕВУ. О/Р ОБЯЗАТЕЛЕН, Г/Р
С 9.00 ДО 18.00 ОТ 3-Х ДО 5-ТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ В

• Швачки кваліфіковані на постійну роботу в Польщу
(м.Лодзь), надаємо всі необхідні документи, житло,
з/п від 20000 грн. Наказ №1452 від 02.10.2018р.,
МСПУ. 0503764284.

НЕДЕЛЮ. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ДЕНЫШИ.
ЗП ОТ 300 ГРН. В ДЕНЬ 0971159805
• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ НА БУДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦ. ПРАЦЕВ-НЯ, ЗП ВІД
25000 ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018 ПРО
ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕРЕД. В ПРАЦЕВ-НІ. 0689423495
(VIBER,WHATSAPP), 0689423549VIBER,WHATSAPP
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР. МИ
ПРОПОНУЄМО: БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ НА
ТЕРИТОРІЇ БАЗИ (ГУРТОЖИТОК), ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ ЗА 15 ГРН./ДЕНЬ.
ВАХТА 21\10 (ВИЇЗД З 5-6-Ї РАНКУ), ПРАВА КАТ.
«С», «С1». М. КИЇВ. 0672478358
• Терміново! Запрошуються на роботу Доглядальниці! Графік - вахтовий. Харчування та проживання - безкоштовне! Оплата від 250 грн. день і вище! Можна без

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в
передмісті
• Продам або здам в оренду будинок с. Левків, не
далеко, біля центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі.
Ціна договірна. 0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті
• Полтавська область, смт Гоголеве, від Миргорода
15 км, будинок, всі зручності, каналізація, супутникова
антена, інтернет, кондиціонер, 27 соток землі, баня,
гаражі, сараї. Або обмін. (097)7841491
• Продам або здам в оренду земельну ділянку 2
га, чорнозем, окраїна Житомира (р-н Хімволокно).
0673911769

досвіду роботи - навчимо! Гарні умови. 0972430303

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

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В
ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

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.

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

3.3. Автомобілі. Куплю

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА.
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

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

4.3. Інструмент будівельний.
Продам

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, ПРЕСПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК,
КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК,
КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA.
(099)2012978, (067)6713553, (063)9628236
• Вигот.зерносушарки, сушильне обладнання, норії,
транспортери, шнекові навантажувачі. Stretch Hood
системи, пакувальні верстати. Креслення, виробництво, дост.по Україні, монтаж. www.landau.in.ua,
0631200216

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕСПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82,
ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211;(097)4742272.
• Продам с/г техніку: трактори Т-25, прес-підбирачі,
комбайни картопляні, косарки, грабалки, плуги, культиватори, сівалки, копалки, (097)6032287Роман.
• Техніка від виробника: Сівалка (нова) СУПН-6(8),
УПС-6(8)-посил.рама, 2-к привід. Культиватор (новий) КСО-4.0; 6.0; 8.0, КРН-5.0; 6.0. Дискова борона
(нова). Сівалка (після кап.рем) СЗ-3.6, СЗ-5.4, Тодак-8.
0677801439

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

4.15. Металообробне
обладнання. Продам
• Куплю токарне, фрезерне оснащення, верстати,
лещата, патрони, фрези, великі свердла, люнети,
різці, ел/двиг, редуктори, компресори, вакуумні насоси. Фото на пошту: оlegsustrikoff@gmail.com, Viber
0968709687,WA0964180586

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

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

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБЛАСТІ ТА
УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА
ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575
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ПОВІДОМЛЕННЯ про планову діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАБРАДОРИТ», код ЄДРПОУ 32356128
інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля
(видобування лабрадоритів на Північній ділянці Кам’янобрідського родовища).
Структура повідомлення:
1. Інформація про суб’єкт господарювання.
12511, Житомирська область, Коростишівський район, с. Кам’яний Брід
тел./факс: (0412) 41‑74‑58, 36‑02‑37, e-mail: office@labradorit.com.ua
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи.
4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля").
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.
11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
12.Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля необхідно надсилати до:
Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА на адресу:
10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20
Тел. (0412)22‑08‑24, факс: (0412)22‑08‑24.
E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ про висновок
з оцінки впливу на довкілля
ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ», (юр. адреса: 12201, Житомирська обл., Радомишльський район, місто Радомишль, вулиця Микгород, будинок 71, код ЄДРПОУ 05418365),
інформує про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
стосовно продовження видобування експлуатаційних запасів питних підземних вод
Радомишльського родовища на ділянках «Лівобережна» та «Правобережна» з метою
забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, а також
передачі води вторинним водокористувачам.
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Упрпавлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 23.04.2019р. за
№ 1441/1–3/4‑4‑0840. Офіційне опублікування відбулося 24.04.2019 року в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу 201811142160.

6.13. Ремонт техніки
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО
ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

• Куп.лічильники Гейгера, Re-трубки. Радіолампи
ГУ, ГИ,6н,6ж,6п, в т.ч.індикаторні. Контактри. Реле.
Вак.конденсатори. 0979902807
• Куплю електродвигуни, редуктори, насоси, тельфера, холодильне обладнання, силові трансформатори, пускачі, автомати, компресора, генератори,

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

КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ В
СКЛАДНИХ СІМЕЙНИХ ОБСТАВИНАХ, ВИРІШЕННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН. ДОПОМОГА В БІЗНЕСІ,
КАР`ЄРІ, ОСОБИСТОМУ ЖИТТІ, НА УСПІХ. ДОПОМОЖУ ПОВЕРНУТИ КОХАНУ ЛЮДИНУ - ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ. ПОСТАВЛЮ ЗАХИСТ. 0689389199

підшипники. 0671885230
• Куплю постійно лампи, світильники, прожектори, дроселя та іншу електросвітло техніку. Складського зберігання. Опт. Viber
0503201914,0676225257,email:fed@atelepor

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

Бізнес
ОГОЛОШЕННЯ про початок
громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1.Планована діяльність
Продовження розробки та подальшої рекультивації Покостівського родовища
гранодіориту ділянка «Заможне», яке розташоване на відстані близько 2 км на південний захід від с. Заможне у Житомирському районі Житомирської області та на
відстані близько 2,5 км на північний схід від с. Покостівка у Житомирському районі
Житомирської області. Покостівське родовище гранодіориту ділянка «Заможне»
експлуатується з 2003 р. Розробка родовища буде здійснюватись відкритим способом
(кар’єром) з в’їздною та нарізною траншеями. Система розробки транспортна з зовнішнім розташуванням відвалів скельних та розкривних порід. Площа родовища
згідно спеціального дозволу на користування надрами становить – 1,65 га. Балансові
запаси Покостівського родовища гранодіориту ділянка «Заможне» станом на 01.01.2018р.
становлять 258,96 тис.м 3. Вихід блоків, відповідно до робочого проекту розробки
родовища становить 34,98%. При проектній потужності 4,55 тис.м 3 гірничої маси на
рік, забезпечить гірничодобувне підприємство сировиною терміном понад 57 років
2.Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ КАМНЕОБРОЛЮЮЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕМП», код ЄДРПОУ
06958320, 10004, Житомирська обл., Житомирський район, село Довжик, вул. Нескорених, буд. 22, генеральний директор – Табаченко Я. А., тел. (0412) 40 14 58.
3.Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації. Адреса: 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
4.Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання дозвільних документів, які
видаються органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до
вимог чинного законодавства України, в т. ч. виконання умов міністерства екології та
природних ресурсів України – наказ від 03.03.2017 р № 106.
5.Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
04 червня 2019 року, об 11 годині 00 хвилин, в приміщенні сільського клубу
с.Покостівка, який розташований за адресою: Житомирська область, Житомирський
район, с. Покостівка, вул. Московська, 45
6.Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24, e-mail:
pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
7.Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24, e-mail:
pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8.Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 186 сторінках.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації
– в Високопічській сільській раді за адресою: Житомирська область, Житомирський
район, с. Висока Піч, вул. Чуднівська, 1.
– В сільському клубі с. Покостівка, який розташований за адресою: Житомирська
область, Житомирський р-н, с.Покостівка, вул.Московська, 45.
– на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України, https://menr.gov.ua.
– м. Житомир, вул. Кафедральна, 5а, офіс. 514,
контакна особа Котелянець Н. В. тел. 096–265–45–02
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БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

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

096 952 45 40, 093 338 71 81

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

Оренда та продаж спецтехніки

nenazerka.com.ua
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

К о «Країна майстрів»

ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

металочерепиця
від 129 грн/м2

профнастил
від 85 грн/м2

• МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ. ПРАКТИКА КЕРУЮЧОЇ
ДУМКИ. 0681753403

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

• Стабілізатори напруги сімісторні! Укр. вир. Профес.
комплексний захист. Гар. до 15р. Сайт: stabilizator.
top, 0674928371,0501011184

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ,
ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047,
0412447919

• ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ СИНТЕЗУ. ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. 0509470716

8. РІЗНЕ
металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
2
від 172 грн/м
від 23 грн/м.п.
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

8.7. Насіння, с/г продукція.
Продам
ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ, ХУРМИ, ФУНДУКА. САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКОВАНІ, ВИРОЩЕНІ В КОНТЕЙНЕРАХ. 0997982988

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

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

096-14-69-072

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ № 134266
НА ІМЯ ДРЬОМОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЙОВИЧА
ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ.

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58
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Гороскоп на тиждень 15 - 21 травня
ОВЕН

Щоб досягти бажаного успіху, доведеться
напружено працювати,
але це ваш чудовий шанс. Будьте
сміливі й наполегливі.

ЛЕВ

ТЕЛЕЦЬ

Багато часу піде на
обговорення різних питань, але це спосіб знайти однодумців і надійних партнерів.
У вихідні на вас чекають радісні
події в родині.

БЛИЗНЮКИ

Не поринайте
у життєву метушню,
зараз набагато корисніше для
вас просто спостерігати за розвитком подій.

Зараз не варто ображатися на життя й
людей та зациклюватися на особистих претензіях. Не забувайте
про елементарне терпіння.
З'явиться можливість продемонструвати свої найкращі якості.
Зміни на роботі мають гарну
перспективу, але постарайтеся
спочатку завершити розпочате.

РАК

Пок и що з ара но
будувати грандіозні
плани й розпочинати
довгострокові проекти. Фортуна супроводжуватиме в малих
справах.

ДІВА

ТЕРЕЗИ

Час зосередитися
на важливих робочих
та домашніх справах.
Вихідні вдалі для активного відпочинку, зустрічей із друзями.

СКОРПІОН

Ваші заслуги оцінять належним чином,
можете розраховувати
на прибуток. А ви підтримайте ваших рідних, близьких та
коханих.

СТРІЛЕЦЬ

На роботі ймовірні
позитивні зміни. Постарайтесь бути в курсі подій,
щоб не пропустити якусь важливу інформацію.

КОЗЕРІГ

Можливий якийсь
обман, стежте уважно
за своїм оточенням. Постарайтесь і ви не давати обіцянок, бо
раптом забудете про них.

ВОДОЛІЙ

Відносини з керівництвом можуть змінитися, а в декого з'явиться
вдалий шанс змінити посаду чи
місце роботи.

РИБИ

Необхідно зосередитися на активній діяльності, забувши про
сумніви та розмови ні про що.
На когось чекають важливі
події.

Цікаві факти про кольори
• Ві д 6 0 до 9 0% нашог о
сприйняття іншої людини залежить від кольорів. З людьми, які
віддають перевагу одягу теплих,
яскравих, соковитих кольорів,
частіше вступають в контакт, на
них частіше звертають увагу, до
них більше тягнуться. Водночас
людина, що віддає перевагу темним кольорам, нерідко самотня
і замкнута у собі.
• Найпопулярнішим кольором у світі є синій. Близько 40%
людей називають своїм улюбленим кольором саме його. На
другому місці знаходиться фіолетовий колір, який набрав 14%.
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• Боязнь кольорів, або хроматофобія, проявляється у людей
зайвою бурхливою реакцією на
деякі кольори, розладом, а іноді і зовсім повним виключенням
певного кольору з життя.
• Чи знаєте ви, що червоний
колір сприймається жінками і чоловіками абсолютно по-різному?
Жіноча половина людства може
відрізнити бордовий від яскраво-червоного або ліловий від
малинового і безліч інших відтінків, у той час як чоловіки бачать просто червоний колір. А все
це залежить від ДНК людини.
Справа в тому, що особливий ген,
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що відповідає за інтерпретацію
червоного кольору, знаходиться
в X-хромосомі, а, як відомо, у жінок, на відміну від чоловіків, дві
Х-хромосоми.
• Збираючись купувати новий автомобіль, зверніть увагу
не тільки на його потужність,
комплектацію і зручність, але й
на колір. Доведено, що автомобілі
сріблястого кольору найбільш видно на дорогах, як у денний, так
і в нічний час доби, а відповідно, завдяки цьому, вони менше
схильні до ризику потрапити
в аварію або небезпечні ситуації
на дорогах.
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
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 10:00 до 22:00

(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

Шахрайки

Черлідерки

У цьому жорстокому світі кожен сам собі
шукає, як заробити на життя. Часом, у хід ідуть
зовсім незаконні методи, але що поробиш.
Так двох абсолютно різних дівчат об'єднує
спільна діяльність – вони шахрайки. Тільки
ось одна з них ще аматор у цій нелегкій справі, поки не має розвинених навиків, а тому й
амбіції у неї маленькі. Але ось інша – риба
абсолютно іншого рівня, з іншими цілями,
бажаннями та можливостями. Але разом у цих
двох відчайдушних може вийти працювати ще
ефективніше, отримуючи все більше грошей.
Хто би запідозрив цих красунь хоч у чомусь?.

Коли тобі вісімнадцять років тільки в душі –
це ще не вирок. Уже зовсім немолода жінка на
ім'я Марта потрапила до справжнього раю на
землі – "Сан Спрінгс". Це будинок для людей
похилого віку, де старим створені всі умови
для хорошого життя. Тут є багато занять для
них, але Марта прийшла сюди з однією метою – помирати. Її час уже ось-ось настане,
чого їй боятися. Але наостанок жінка вирішила
створити в "Сан Спрінгс" команду черлідерів.
Охочих – цілих вісім бабусьок, які явно не такі
рухливі, як молодь. Але вони вирішили будьщо-будь підготуватися до змагань.

Жанр: комедія

Жанр: комедія

(0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

