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

1795

Морозиво 100% 70 г стакан 
ТМ «Рудь»

810

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

ТМ ЖМК

6660

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

3995

Нектар в асорт. 0,95 л ТМ 
Садочок

1575
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ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

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

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

с. 9с. 6-7

Громадянин Азербайджану, 
якого суд відпустив  
під заставу, знову скоїв  
замовне вбивство

Кому – війна, кому – мати рідна:  
під Житомиром знищують  
бронетанковий завод

2 мільйони  
за селфі  

з Порошенком
с. 11
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Руслан Мороз

До Всесвітнього 
дня пам’яті людей, які 
померли від СНІДу, 
що традиційно від-
значається у третю 
неділю травня, коман-
да благодійного фон-
ду «Нехай твоє серце 
б'ється» 17 травня 2019 
року презентувала на 
Житомирщині уні-
кальні «ліки від бай-
дужості».

Цього року Всесвітній день 
пам’яті присвячено посиленню 
боротьби за здоров’я та права 
пацієнтів, адже при ранньому 
виявленні та відповідній терапії 
ВІЛ-позитивні люди можуть жити 
повноцінним життям!

Під час акції учасники могли 
долучитись до всеукраїнського 
флешмобу #ЛікиВідБайдужості, 
а саме: зробити фото з ліками, 
опублікувати в соцмережах та 
закликати тестуватись на ВІЛ.

Умовні «ліки від байдужос-
ті» – коробочки з інструкцією 
про важливість тестування. Тес-
тування на ВІЛ зберігає життя. 
Своєчасний початок лікування 
зупиняє епідемію і захищає від 
СНІДу. Є люди, які цього не зна-
ють, і вони – в небезпеці. Поді-

лись і скажи, що ти знаєш!
Символічно акція «Ліки від 

байдужості» дала старт Європей-
ському тижню тестування, який 
в Україні проводить Центр гро-
мадського здоров’я МОЗ України.

#ЛікиВідБайдужості
#FightForLife
#100LIFE

Руслан Мороз

У День вишиванки 
16 травня 2019 року 
кілька тисяч жито-
мирян взяли участь 
у вишиваній ході від 
Соборного майдану 
до вулиці Михайлів-
ської.

День вишиванки – ще зовсім 
молоде свято, але з кожним ро-
ком все більше людей відзначають 
його. Українці у різних країнах 
світу одягають у цей день виши-
ваний одяг, демонструючи його 
красу і неповторність та симво-
лізуючи збереження своїх наці-
ональних та культурних витоків.

Житомиряни традицій-
но долучились до святкувань, 
одягнувши вишиваний одяг на 
роботу, навчання і просто за по-
кликом серця.

Особливістю вишиваної ходи 
цього року стала участь у ній 
представників національно-
культурних товариств та творчих 
колективів міста, які своїми твор-
чими здобутками презентують 
культурні надбання багатонаці-
ональної громади Житомира не 
лише в Україні, але й далеко за її 
межами. Вишивана хода у Жито-
мирі 2019 – це зразковий приклад 
того, як вишиванка стає унікаль-

ним символом, що об’єднує різних 
за віком, статтю, поглядами, вірос-
повіданням, традиціями людей. 
Після завершення вишиваної 
ходи свято продовжилося фести-
валем національно-культурних 
товариств.

Довідково
Вишиті сорочки з'явилися 

у давнину, їх носили слов'яни 
у кінці І тис. Видатний україн-
ський письменник, поет, публі-
цист, перекладач, учений, гро-
мадський і політичний діяч Іван 
Франко започаткував моду носити 
вишиванку разом із піджаком. 
1876 року Олена Пчілка видала 
альбом українських вишиванок. 
Їх почали носити в Європі.

День вишиванки започатку-
вала 2006 року студентка з Чер-
нівців Леся Воронюк. Її надихнув 
однокурсник Ігор Житарюк, який 
регулярно одягав вишиванку на 
пари. Дівчина запропонувала сту-
дентам обрати один день і всім ра-
зом одягнути вишиванки. Згодом 
свято набуло популярності серед 
жителів України та української 
діаспори. Навіть світові зірки за 
кордоном одягають вишиванки 
в цей день. У 2015-му американ-
ський журнал Vogue опублікував 
статтю, в якій назвав українську 
вишиванку одним з головних 
трендів сезону. У вишиванках по-
зували Міла Куніс, Діта фон Тіз, 
Сандра Буллок.

На Житомирщині 
презентували унікальні 
«ліки від байдужості»

Вишивана хода об’єднала багато-
національну громаду Житомира

Руслан Мороз

Як зараз виглядає 
сквер на Лятошин-
ського? Наша газета 
пропонує читачам 
декілька фото, зробле-
них цими вихідними.

Нагадуємо, що 12 березня 
після зимової перерви знову по-
чалися роботи з реконструкції 
у сквері на перехресті вулиць 
Лятошинського та Небесної сотні 
в Житомирі. Але власне рекон-
струкція сумнозвісного скверу на 
Лятошинського стартувала влітку 
2018 року. Сумнозвісного, оскіль-
ки раніше в ньому часто вживали 
алкогольні напої деякі несвідомі 
житомиряни, в результаті – ви-
никали конфлікти тощо.

Орієнтовна вартість проек-
ту – близько 5 мільйонів гривень. 
Переможцем торгів і відповідно 
виконавцем робіт є ТОВ «АртХаус» 
з пропозицією 4 937 000 гривень. 
Спонсором реконструкції став 
один з народних депутатів. Термін 
реконструкції переносили вже 2 
рази: в листопаді 2018 – на грудень 
2018, в грудні 2018 – на травень 2019 
«через документально підтвердже-
ні об'єктивні обставини».

Нагадаємо, що в червні 2018 
року ескізи чергового проекту 
скверу на Лятошинського розміс-
тив на своїй сторінці у Фейсбуці 
мер Житомира Сергій Сухомлин 
і написав: «Кабмін погодив виді-
лення коштів на цей проект, і ми 
презентували його членам вико-
навчого комітету. Плануємо за-
мінити старий асфальт плиткою, 
оновити лавки, встановити ліхтарі 
та камери відеоспостереження. 
У самому сквері облаштуємо ве-
ликий дитячий майданчик. Ви-
значилися, де будуть громадські 
туалети і ділянки для збору сміт-
тя. Це місце має перетворитися 
у комфортний та сучасний про-
стір для спілкування житомирян».

Тоді багато кого в Житомирі 

здивувало те, що на проекті на-
вкруги скверу стоять багатопо-
верхівки, коли в реальності там – 
«сталінки». У соціальних мережах 
з'явилися коментарі:

– Сподіваюсь, кількість дерев 
не зменшиться. Звідки там такі 
багатоповерхові будинки? Це 
з Житомира «картинка»?

– Тому що там 5-поверхівки, 
а якщо інша фотка, то це не наш 
проект, видно, шаблони розро-
блені для всіх міст, люди зараз 
проголосують, а потім інше буде…

– А що, на Лятошинського пла-
нують додати до п'ятиповерхівки 
ще 5 поверхів? І головне хто по-
стить – сам мер міста, або мова не 
про Житомир? Покажіть реальний 
план, що має бути?!!!

Побоювання городян, на 
щастя, залишилися позаду. 
Справедливості заради ми хоче-
мо показати, що незважаючи на 
велику критику в бік міської вла-
ди, роботи з приведення скверу 
в нормальний вигляд вже на фі-
нальній стадії. І хоча деякі роботи 
ще належить закінчити, загалом 
картинка виходить дуже непогана. 
Сподіваємося, що жителі Жито-
мира оцінять виконану роботу 
і не будуть в перший же день 
викопувати зелені насадження, 
ламати лавочки і підсвітку. Осо-
бливістю скверу буде наявність 
металевого дерева із сонячними 
батареями. Про це 16 травня 2019 
року написав на своїй сторінці 
у соцмережі Фейсбук головний 
архітектор Житомира Юрій Без-
бородов: «Залишилось змонту-
вати usb-зарядки та wi-fi доступ 
до мережі на автономному «со-
нячному» дереві. Доступ можна 
буде сплачувати самостійно, на 
радість всім користувачам, через 
вказаний номер. Хоча і не всі гіл-
ки зроблено за проектом, зате все 
функціонально працює».

Це досить унікальне для Жи-
томира спорудження. Але вже 
можна робити ставки: на який за 
рахунком день з моменту відкрит-
тя скверу знайдеться «екстремал», 
який зламає сонячні панелі? До-
свід показує, що на жаль, це може 
статися досить скоро.

У Житомирі 
оновлюють сквер 
на Лятошинського 
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Дострокові вибори –  
виклик для країни 

Інавгурація Зеленського відріз-
нялася від попередніх інавгурацій 
своєю відкритістю та неформатністю.

Зеленський продемонстрував 
свою неформатність порівняно зі 
старими та досвідченими політика-
ми, в той же час показав свою жор-
стку позицію щодо старої влади та 
високопосадовців. Наслідком цього 
стала відставка міністра оборони, го-
лови СБУ та прем’єр-міністра Укра-
їни. Наступного тижня ця тенденція 
продовжуватиметься, і ми всі буде-
мо спостерігати мирну зміну влади.

Головне питання: якою буде кадро-
ва політика Зеленського та кого пер-
сонально він буде вносити на ключо-
ві посади? Найголовніше, що разом 
з обранням нового Президента вже 
за 2 місяці можемо отримати новий 
склад парламенту. Розпуск Верхо-
вної Ради та проведення дострокових 
виборів у липні, на мою особисту 
думку, не є таким однозначним, як 
здається на перший погляд.

Загалом рейтинг довіри до ни-
нішнього складу ВР жалюгідно 
малий, тому новина про її роз-
пуск сприймається суспільством 
позитивно. Виходячи із багатьох 
моментів, цей склад парламенту не 
є найкращим, найпродуктивнішим 
або найпрофесійнішим.

Проведення виборів у липні, ско-
ріше за все, означатиме, що вибори 
відбудуться за старими правилами. 
Навряд чи знайдуться в парламенті 
голоси для прийняття нового вибор-
чого кодексу з відкритими списками.

До виборів у липні ніхто з партій 
не готовий. Тому новий склад пар-
ламенту може бути не набагато кра-
щий за нинішній. Логіка Зеленського 
зрозуміла. Йому потрібна підтрим-
ка в парламенті і, маючи особисту 
підтримку на рівні 40%, він зможе 
завести до наступного парламенту 
100–150 депутатів.

Строкові вибори мають від-
бутися у жовтні. На мою думку, 
різниця в 3 місяці не є такою кри-
тичною. Але шанси, що до цього 
часу ухвалять виборчий кодекс, 
значно більші, так само, як біль-
ші шанси отримати більш якісний 
склад нової Верховної Ради.

Дострокові вибори у липні за ста-
рими правилами мають ризик того, 
що половину нинішнього складу ВР 
переоберуть знову, купивши про-
хідні місця в рейтингових партіях 
або «купивши» собі округ. Але ре-
зультати президентських виборів 
показали, що старі політики про-
грають зі своїми методами новим 
політикам та новим підходам.

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

Що просять житомиряни  
у петиціях: звіти з питань корупції, 
велопарковку, сповивальні 
столики у вбиральнях, кабінети 
для вакцинації здорових дітей

Ольга Сідлецька

Наші журналісти 
промоніторили роз-
діл «Електронні пе-
тиції» на сайті Жи-
томирської міської 
ради, аби дізнатися, 
які питання турбува-
ли містян минулого 
тижня.

Звіти
Житомирянин Олександр 

Колібабчук подав одразу два 
електронні документи, що сто-
суються звітів з питань корупції: 
«Заслухати звіт головного спеці-
аліста по виявленню корупції 
в міський раді пана Фещен-
ка В. М.» та «Заслухати радника 
міського голови з питань запо-
бігання корупції Яцика С. П. про 
перспективи роботи».

«Житомиряни повністю під-
тримують нову ініціативу місь-
кого голови пана Сухомлина С. І. 
про боротьбу з корупцією в сті-
нах міськради та за її межами. 
А оскільки в роботі головного 
спеціаліста по виявленню коруп-
ції багато незрозумілих момен-
тів для пересічних громадян, то 
бажано надати його виявленню 
корупції в міській раді трохи 
публічності. Ще дуже допоможе 
підключити до антикорупційної 
боротьби народні маси», – пише 
житомирянин у своїй петиції.

В іншій петиції Олександр 
Колібабчук просить радника 
міського голови з питань запо-
бігання корупції Сергія Яцика 
озвучити перед громадськістю 
план роботи щодо протидії ко-
рупції у Житомирі.

Встановлення велопарковки 
біля ЗОШ № 30

Петицію з відповідною на-
звою подав Іван Сушицький.

«Зважаючи на те, що бага-
то учнів школи володіє/пере-
сувається/дістається до школи 
з використанням велосипеда, 
а також з метою розвитку вело-
інфраструктури міста пропоную 

встановити «типові» брендовані 
житомирські велопарковки на 
подвір̀ ї школи № 30», – йдеться 
в електронному зверненні.

Нагадаємо, у травні 2016 року 
виконком затвердив 40 місць для 
комунальних велопарковок у Жи-
томирі, встановлювати які почали 
у серпні того ж року.

Сповивальні столики
Анна Зарицька просить обла-

штувати вбиральні громадських 
закладів міста сповивальними 
столиками.

«З 1 квітня 2019 року в Україні 
діють нові державні будівельні 
норми щодо доступності – ДБН 
В.2.2–40:2018 «Інклюзивність 
будівель і споруд». Відповідно 
до п. 11.8, поруч із туалетними 

приміщеннями загального ко-
ристування відтепер мають бути 
розміщені універсальні санітар-
но-гігієнічні приміщення, облад-
нані сповивальними столиками.

Втім, ДБН зобов'язують вста-
новлювати столики лише у нових 
громадських будівлях, а також 
у тих, де проводиться рестав-
рація, реконструкція чи капре-
монт», – пише житомирянка. 
На її думку, до нових стандартів 
роботи варто залучати власників 
і вже існуючих закладів.

«Тому прошу рекомендува-
ти всім громадським закладам 
міста встановити відкидні спо-
вивальні столики у вбиральнях, 
щоб відвідувачі, які приходять 
з немовлятами, мали змогу пе-
реодягти своїх дітей, викинути 

сміття та помити руки, як у циві-
лізованому світі», – закликає Анна 
Зарицька.

Вакцинація здорових дітей
Питання вакцинації поруши-

ла у своїй петиції житомирянка 
Наталія Семенюк. Її електронний 
документ стосується організацій-
ної частини процесу.

«Доброго дня усім! Прошу 
підтримати мою петицію щодо 
створення нормальних умов для 
вакцинації здорових дітей, а саме: 
створення окремого приміщення 
або ж хоча б кабінету з окремим 
виходом на вулицю, щоб здорові 
діти не контактували з хвори-
ми», – пише автор петиції.

Крім того, пані Наталія про-
сить зробити графік вакцина-
ції більш зручним для батьків: 
«Хоч 2 дні на тиждень до 20.00. 
Щоб вакцинацію могли здій-
снювати батьки у післяробочий 
час і не забирали цілий робо-
чий день на це».

За 5 днів петиція отримала 
більше 50% голосів, необхідних 
для розгляду міською владою, 
а це однозначно свідчить про її 
актуальність і підтримку серед 
батьків Житомира.

Дорожньо-транспортні 
питання

Традиційно є й петиції сто-
совно одного з найболючіших 
питань нашого міста – стану доріг.

Віталій Пасенюк звертає увагу 
на неприйнятний стан тротуа-
рів вздовж вулиці Ціолковського 
і у своєму електронному звернен-
ні просить їх відремонтувати.

Ліана Фірсова у своїй петиції 
просить заборонити у нічний 
час рух скутерів та мотоциклів 
по одній з головних транспорт-
них артерій Житомира – вулиці 
Київській.

«З настанням перших теплих 
днів вул. Київська від Театральної 
в бік вокзалу перетворюється на 
справжній мототрек, по якому 
безкарно в будь-який час дня 
і ночі зі значним перевищенням 
швидкості і регламентованих 
децибел «літають» байкери на 
скутерах і мотоциклах. Їх не бен-
тежить ні час доби, ні правила 
дорожнього руху, ні спокій ін-
ших громадян», – зазначає автор 
звернення.



5 Середа, 22 травня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

Руслан Мороз

Зникла дитина – це 
надзвичайна подія 
світового масштабу.

Для багатьох країн світу 
25 травня – це Міжнародний 
день зниклих дітей (International 
Missing Children's Day). Ця дата 
веде свою історію з США, а симво-
лом є зображення синьої незабуд-
ки. Цього дня 1979 року дорогою 
додому пропав американський 
шестирічний школяр Евіан Пейтс. 
Його шукали всім світом, справа 
отримала широкий резонанс, але 
пошуки не увінчалися успіхом. 
Через 4 роки після цієї події 
президент США Рональд Рейган 
оголосив 25 травня Національним 
днем зниклих дітей, а ще через 
рік, у 1984-му, був заснований 
Національний центр пошуку 
зниклих та експлуатованих ді-
тей (National Center for Missing 
and Exploited Children, NCMEC). 
Незабаром цю ініціативу підтри-
мали і в ряді європейських країн, 
і у 1997 році був створений Між-
народний центр пошуку зниклих 
та експлуатованих дітей (ICMEC). 
Саме з його ініціативи у 2010 році 
і був заснований Міжнародний 
день зниклих дітей і встановлена 
його дата – 25 травня.

Тільки за офіційною статис-
тикою, зниклих дітей на планеті 
мільйони, і з кожним роком їх 
стає більше. За даними між-
народних правозахисних орга-
нізацій, в середньому в Європі 
щорічно зникає понад 70 тисяч 

неповнолітніх. Причому дані 
цифри – це офіційні дані, нео-
фіційні набагато вище.

Як показує практика, багато 
зі зниклих дітей самі тікають 
від батьків або з дитбудинку. 
Причини цього різні: сварки зі 
старшими, нерозуміння або агре-
сія в сім'ї, бажання подивитися 
світ… Але нерідкі і випадки ви-
крадення дітей з метою їх прода-
жу або сексуальної експлуатації, 
і статистика таких викрадень, на 
жаль, з кожним роком збільшу-
ється. Причому часто пропажа 
«трапляється» через неуважність 
і недбалість батьків, які залиша-

ють своїх чад без нагляду або не 
пояснюють їм правила спілку-
вання з незнайомими людьми. 
В результаті дитина стає легкою 
здобиччю злочинця.

Перша в світі система екстре-
ного оповіщення про зникнен-
ня дитини була створена також 
у США у 1996 році і отримала на-
зву «Amber Alert», де Амбер – ім'я 
9-річної дівчинки, яка трагічно 
загинула у штаті Техас. Alert в пе-
рекладі з англійської – тривога. 
Система блискавично підключає 
до пошуку громадськість через 
ЗМІ, електронні табло на дорогах 
і в аеропортах, через електронну 

пошту і смартфони, забезпечує 
максимально широкий пошук: 
вона піднімає волонтерів і армію, 
берегову охорону та ФБР, ЗМІ та 
психологів. Тільки в США за час 
свого існування ця система допо-
могла знайти і повернути в сім'ї 
понад 500 дітей. З 2002 року цей 
досвід стали переймати й інші 
країни.

Також у більшості держав 
при правоохоронних органах 
і структурах існують спецпі-
дрозділи для розшуку зниклих 
і викрадених дітей. До того ж по 
всьому світу десятки волонтерів 
та громадських організацій ве-

дуть їх пошуки. У даному процесі 
використовуються всі методи – від 
розклеювання листівок до про-
чісування місцевості. А одним 
з оперативних ресурсів останніх 
років для поширення інформації 
про зниклу дитину став Інтернет, 
де на сьогодні існують сотні баз 
даних на зниклих неповнолітніх, 
і всесвітня павутина дозволяє 
оперативно реагувати на події, 
що відбуваються. Серед поши-
рених методів пошуку дітей – це 
розміщення фотографій зниклих 
у ЗМІ, на рекламних щитах, на 
упаковках товарів першої необ-
хідності – наприклад, на пакетах 
молока. У США при розшуку 
дітей також використовуються 
технології розпізнавання особис-
тості за райдужною оболонкою 
очей. У країнах Європи діє гаряча 
лінія, куди можуть звернутися 
батьки, родичі та очевидці. Голо-
вний принцип – не здаватися і не 
припиняти пошук.

Проблема зниклих дітей ак-
туальна і для Житомирщини. 
Декілька днів тому Національна 
поліція знову розмістила оголо-
шення про пошук зниклої ди-
тини. Як не прикро визнавати, 
такі оголошення з'являються 
з жахливою регулярністю. Ми 
звернулися за коментарем до Го-
ловного управління Національної 
поліції в Житомирській області 
з проханням розповісти, скільки 
дітей зникає на Житомирщині, 
скільки вдається відшукати та 
про причини такого явища.

Діти – наше майбутнє. І тільки 
всі разом спільними зусиллями 
ми зможемо зробити їх життя 
щасливим і безпечним. Не будьте 
байдужими!

Перше військове 
радіо України Армія 
FM розпочало мов-
лення в Житомирі на 
частоті 104,5.

Презентувала початок мов-
лення керівник військового радіо 
Армія ФМ, підполковник Яна Хо-
лодна. Про це повідомляє офіцій-
ний сайт радіо Армія FM.

На презентацію у Житомирі 
завітали генерал-лейтенант ЗСУ, 
командувач ДШВ Михайло За-
бродський, голова обласної ради 
Володимир Ширма, представник 

Нацради з питань телебачення та 
радіомовлення Іван Натикач.

«Дуже приємно, що Житомир 
став другим після Києва містом 
мовлення на території мирної 
України. 1 березня 2015 року, 
коли ми вперше сказали в ефірі 
військового радіо: «Доброго ранку, 
Україно!», це було лише онлайн 
мовлення. За три роки ми вже 
маємо 22 міста з фм-мовленням», – 
сказала Яна Холодна.

Командувач ДШВ Михайло 
Забродський зазначив, що Армія 
ФМ – це своєрідна зброя, тому що 
інформаційне поле – це також 
поле бою і що завдяки цьому ра-
діо Житомирщина знатиме біль-

ше про тих, хто захищає Україну. 
«У Житомирі розташовані пункти 
постійної дислокації 30 бригади, 
95 ОДШБр, 26 артбригади, 39 
бригади тактичної авіації. Ми 
дуже задоволені тим, що той ін-
формаційний простір, який напо-
внюється на сході, зараз є і в Жи-
томирі. Це слушна нагода, щоб 
Житомирщина знала більше про 
свої збройні сили, про військові 
організми, які дислокуються на 
цій землі. А для особового скла-
ду – це привід слухати те радіо, яке 
розмовляє такою ж мовою, якою 
розмовляємо і ми, доносить до нас 
ті новини, які нам цікаві», – сказав 
Михайло Забродський.

Знову на Житомирщині шукають  
зниклу дитину – до Міжнародного  
дня зниклих безвісти дітей

Армія FM розпочала своє мовлення в Житомирі 

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
Начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної 
поліції в Житомирській області Олександр Ляхович зазначив: «Впродовж 2015 року 
в розшуку перебувало 172 дитини, 2016–238, 2017–284, 2018–390, 2019–125. Про-
тягом тижня до відділів, відділень поліції Головного управління Національної поліції 
(далі – ГУНП) в Житомирській області надходить близько 10 заяв та повідомлень про 
зникнення дітей (протягом місяця близько 30). Працівниками поліції відділів, відділень 
поліції ГУНП в Житомирській області упродовж доби встановлюється місцезнаходжен-
ня 90% дітей, інші знаходяться через декілька днів. Основними причинами залишен-
ня дітьми місця проживання є схильність їх до бродяжництва, конфлікти у сім'ї або 
з однолітками, небажання батьків вникати у проблеми дитини, відсутність змістовного 
дозвілля, негативний вплив дорослих осіб та Інтернет-мережі, а також кохання. З ура-
хуванням обставин, що сприяють залишенню дітьми місця проживання, навчання, 
першочерговим завданням постає профілактична робота з ними, направлена на 
попередження залишення їх місця проживання, особливо з дітьми, які вже неодно-
разово залишали домівки або навчальні заклади. Працівниками поліції в навчальних 
закладах області проводиться профілактична робота щодо ймовірної небезпеки дітей 
у соціальних мережах, акцентується увага батьків на посилення батьківської уваги до 
дітей, необхідності проводити з ними більше часу та цікавитись їх справами, мотивую-
чи до позитивних вчинків і рішень. Також інформуються органи освіти і науки та служ-
би у справах дітей районних державних адміністрацій щодо усунення причин і умов, 
які призводять до втеч, з метою вжиття спільних профілактичних заходів».
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Житомирський 
бронетанковий завод 
під загрозою закриття.

Активісти, захисники України 
та працівники ДП «Житомирський 
бронетанковий завод» звернулись 
до Президента України Володи-
мира Зеленського з проханням 
уберегти завод від штучного бан-
крутства.

Перед будівлею Житомирської 
обласної державної адміністрації 
17 травня 2019 року зібралися 
активісти, захисники України та 
працівники ДП «Житомирський 
бронетанковий завод». Відпо-
відне звернення було підписано 
майже двома десятками людей: 
«Президенту України Зеленсько-
му В. О. Шановний Володимире 
Олександровичу! До Вас, як до но-
вообраного Президента України, 
якому 73% українців довірили своє 
майбутнє, звертаються активісти 
Житомирської області, захисники 
України та працівники ДП «Жито-
мирський бронетанковий завод». 
Просимо Вас зробити все можливе, 
щоб зберегти це унікальне підпри-
ємство, яке входить в оборонно-
промисловий комплекс України».

Самі підписанти зазначають, 
що у липні 2018 року ДП «Жи-
томирський бронетанковий за-
вод» очолив Ігор Пшенічний 
(близький до Гладковського О. В. 
та Пашинського С. В.). Перед цим 
Пшенічним І. М. було доведено до 
банкрутства два військових заводи: 
Феодосійський завод парашутних 
систем та Миколаївський судно-

будівельний завод. Лише після 
втручання голови ОДА Микола-
ївської області Пшенічного І. М. 

було звільнено з посади директора 
заводу, а на підприємстві погашено 
заборгованість.

З часу призначення Ігоря Пше-
нічного директором ДП «Жито-
мирський бронетанковий завод» 
він впевнено веде підприємство до 
банкрутства. Зірвано всі терміни 
ремонту та постачання бойової 
техніки у війська, а жодний під-
писаний контракт на даний час 
не виконано. Фактично процес від-
новлення техніки, що перебуває 
у виробничих цехах, зупинений. 
Ремонтні роботи не проводяться. 
Не виконано плану ремонту бро-
нетехніки на замовлення Міністер-
ства оборони України у 2018 році. 
Зірвано план ремонту бронетехні-
ки, яку чекають на сході захисники 
України, й у 2019 році.

На підприємстві не проводять-
ся тендерні закупівлі запчастин 
вітчизняного виробництва для 
ремонту техніки. За 10 місяців 
перебування Пшенічного на по-

саді з підприємства звільнено 
з різних підстав близько 150 пра-
цівників. На даний час ще 50 ви-
сококваліфікованих спеціалістів 
робітничих спеціальностей чека-
ють свого звільнення попри те, що 
невиконання замовлень з ремонту 
техніки мотивується відсутністю 
працівників.

Підприємство шаленими 
темпами накопичує боргові 
зобов'язання. Абсолютна безді-
яльність та відсутність негайних 
управлінських рішень на даний 
час створює передумови до ко-
лосальних ризиків та загроз під-
приємству як суб'єкту господа-
рювання.

За чинення перешкод з розвалу 
підприємства та запровадження 
корупційних схем були звільненні 
з посад працівники внутрішньої 
безпеки заводу. Після їх понов-
лення на роботі судами Пшеніч-
ний І. М. не дає їм можливості 
працювати та перешкоджає здій-

сненню функціональних обов'язків.
На думку протестувальників, 

аналізуючи дії Пшенічного І. М., 
можна дійти висновку, що він ці-
леспрямовано готує підприємство 
до банкрутства та подальшого при-
власнення особами, близькими до 
колишнього Президента України 
Петра Порошенка. Також присут-
ні на заході вважали, що в країні, 
яка впродовж п'яти років боронить 
свою незалежність та територіаль-
ну цілісність від сепаратистів та 
російських агресорів, не може бути 
знищено жодного підприємства, 
що входить в оборонно-промис-
ловий комплекс.

Закінчується звернення слова-
ми: «Шановний Володимире Олек-
сандровичу! Просимо Вас та Вашу 
команду звернути увагу не лише 
на боротьбу із зовнішніми воро-
гами України, але і на боротьбу із 
корупцією, яка знищує Україну 
зсередини. На теренах Житомир-
ської області будемо докладати усіх 

Кому – війна, кому – мати    рідна:  
під Житомиром знищують    бронетанковий завод
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зусиль для перемоги над ворогами 
та розбудови України!»

Під час акції-звернення при-
сутні говорили про те, що завод 
знищують свідомо, намагаючись 
потім приватизувати або взага-
лі розпродати та ліквідувати як 
конкурента приватним заводам. 
Замовлення передаються іншим 
підприємствам, які не мають до-
свіду в цій галузі. Але чиновників 
це не турбує.

Нагадаємо, що Житомир-
ський бронетанковий завод остан-
нім часом постійно з'являється 
в стрічках новин українських ЗМІ 
з досить негативним присмаком. 
Скандали не залишають навіть 
надії на нормальну роботу під-
приємства. Варто тільки перегля-
нути заголовки новин, як картина 
виявиться просто жахливою: 
у лютому 2016 року суд залишив 
під вартою екс-заступника дирек-
тора Житомирського бронетан-
кового заводу, якого підозрюють 
у розтраті 23 млн грн. В якості 
альтернативи колишній чинов-
ник міг внести заставу в розмірі 
30 млн грн.

«Апеляційний суд Львівської 
області залишив під арештом ко-
лишнього заступника директора 
Житомирського бронетанкового 
заводу, якого підозрюють в роз-
траті і привласненні держмайна 
на суму понад 23 млн грн», – пові-
домляв сайт головного військового 
прокурора України, заступника 
генпрокурора Анатолія Матіоса. 
Ці гроші були виділені державою 
на ремонт бронетанкової техніки 
для зони АТО.

Співробітники СБУ 22 червня 
2018 року проводили обшуки на 
Житомирському бронетанково-
му заводі в рамках кримінального 
провадження за фактом присво-
єння або розтрати майна. Про це 
повідомляла прес-служба СБУ. 
В той же час УНН повідомило про 
те, що у 2015–2016 роках військова 
прокуратура неодноразово заяв-
ляла про розтрати держкоштів 

чиновниками Житомирського 
бронетанкового заводу.

Завод також фігурує в розслі-
дуванні Національного антико-
рупційного бюро передбачуваної 
корупційної схеми при закупівлі 
у 2017 році бронетехніки. У прес-
службі військової прокуратури 
Центрального регіону України 
додали, що військовою проку-
ратурою Житомирського гарні-
зону здійснюється процесуальне 
керівництво у кримінальному 
провадженні за фактом розтрати 
державних коштів службовими 
особами ДП «Житомирський 
бронетанковий завод» зі зловжи-
ванням службовим становищем. 
Зазначені кошти надійшли на 
держпідприємство на виконання 
контракту за державним оборон-
ним замовленням по ремонту бо-
йових машин піхоти. Кримінальне 
провадження відкрито за ознаками 
правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу 
України, досудове розслідування 
в якому здійснюють слідчі Головно-
го управління Національної полі-
ції в Житомирській області. Також 
стало відомо, що працівники СБУ 
із залученням співробітників де-
партаменту внутрішньої безпеки 
держконцерну «Укроборонпром» 
і фахівця Київського науково-до-
слідного інституту судових екс-
пертиз провели обшук в склад-
ських і офісних приміщеннях 
Житомирського бронетанкового 
заводу. В ході обшуків виявлено 
гусеничні комплекти, поставлені 
ТОВ «Науково-виробнича компанія 
«Нова», і документи з їх поставки.

10 жовтня 2018 року УНН роз-
повсюдило наступне повідомлен-
ня: «Рішенням суду за позовом вій-
ськової прокуратури Центрального 
регіону України Міністерство обо-
рони України отримало грошову 
компенсацію на суму 1,2 мільйона 
гривень з ДП «Житомирський 
бронетанковий завод» через не-
виконання державного контракту».

«11 липня 2018 року Господар-

ський суд. м. Києва за позовом 
військової прокуратури Централь-
ного регіону зобов’язав ДП «Жито-
мирський бронетанковий завод» 
сплатити на користь Міноборо-
ни пеню у розмірі 578 тисяч 755, 
19 грн та штраф – 652 тисячі 587, 
32 грн», – йдеться у повідомленні. 
У березні 2018 року військова про-
куратура Центрального регіону 
України звернулася до Господар-
ського суду м. Києва з позовною 
заявою в інтересах держави в особі 
Міністерства оборони України до 
ДП «Житомирський бронетанко-
вий завод». Суть позову – стягнення 
з останнього штрафних санкцій 
за неналежне виконання держав-
ного контракту. Установлено, що 
вказаний суб’єкт господарюван-
ня не здійснив поставку військо-
вої техніки, визначеної умовами 
контракту, порушивши договірні 
зобов’язання перед МОУ. У зв’язку 
з цим замовником не було отрима-
но військову техніку у визначені 
умовами терміни та у відповідній 
кількості, а отже – і не відправлено 
її до підрозділів ЗС України.

6 квітня 2019 року все майно 
ДП «Житомирський бронетанко-
вий завод» заарештовано Жито-
мирським відділом Державної ви-
конавчої служби через борги перед 
Держрезервом. «Житомирським 
відділом ДВС накладено арешт 
на все рухоме і нерухоме майно 
ДП «Житомирський бронетанко-
вий завод» і відкрито виконавче 
провадження на загальну суму 
майже 7,5 млн грн», – зазначили 
тоді в Держрезерві. Раніше Держ-
резерв виграв апеляційний суд 
проти боржника, довівши в су-
довому порядку факти закладки 

Держрезервом матцінностей 
мобрезерва (20 двигунів УТД-20 
вартістю 6,8 млн грн) та нена-
лежного виконання заводом його 
зобов'язань і незабезпечення збе-
реження цінностей.

Представниками Держрезерву 
була проведена позапланова пере-
вірка наявності, умов зберігання, 
обліку та звітності матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву, 
що перебувають на відповідаль-
ному зберіганні Житомирського 
бронетанкового заводу. За резуль-
татами проведеної перевірки було 
зафіксовано факт самовільного 
використання нерозброньованих 
матеріальних цінностей мобілі-
заційного резерву та складено 
відповідний акт.

22 квітня 2019 року невідомі 
«замінували» Житомирський 
бронетанковий завод. На елек-
тронну пошту Житомирського 
бронетанкового заводу 22 квітня 
надійшов лист про знаходження 
саморобного вибухового пристрою 
на території підприємства. Поліція 
перевіряла повідомлення про зна-
ходження вибухового пристрою на 
території підприємства. На місце 
події прибула слідчо-оперативна 
група поліції, керівництво поліції 
області, працівники ГСЧС, вибухо-
технічної та кінологічної служби. 
Людей з заводу евакуювали.

Під час заходу активісти ви-
ступили з короткою промовою, 
наприклад, Наталія Циганчук 
зазначила: «У липні 2018 року ди-
ректором заводу був призначений 
Пшенічний Ігор Миколайович. 
З того часу розпочалося бан-
крутство заводу. Також почалося 
звільнення висококваліфікованих 

працівників. На цей час було вже 
звільнено близько 150 працівни-
ків, ще 50 – чекають на звільнення. 
Якщо сьогодні ми не зупинимо та-
кого керівника, то завтра ми втра-
тимо цілий оборонний комплекс 
держави».

Також одна з працівниць Жи-
томирського бронетанкового заво-
ду, присутня на акції, згадала, що 
після замінування з заводу почали 
вивозити та палити якісь папери. 
Хоча до того архівні папери пали-
лись в печах самого заводу: «Тільки 
провели евакуацію працівників, 
тільки все заспокоїлося і ми по-
чали повертатися – побачили, що 
з заводу вивозять якісь папери. 
Потім свідки розповіли, що їх па-
лили на полігоні. Навіщо? Адже 
раніше, якщо було потреба у зни-
щенні непотрібної документації, 
то її знищували в печах заводу. На 
території є своя котельня, де за-
вжди це робили. Чому цього разу 
потрібно було екстрено вивозити 
документи?»

До розмови підключається 
інший працівник заводу: «Жито-
мирський бронетанковий завод 
був та є одним з передових під-
приємств України. Але з приходом 
нового керівника почали пропада-
ти контракти, замовлення, почали 
від'їжджати люди. Роботи на за-
воді немає. Ті замовлення, що завод 
має, умисно не виконуються».

Важко передбачити майбутні 
дії нового Президента України 
Володимира Зеленського, од-
нак хочеться сподіватися, що він 
зверне увагу на проблему заводу, 
і інтереси людей і держави не 
постраждають від дій ділків від 
політики.

Кому – війна, кому – мати    рідна:  
під Житомиром знищують    бронетанковий завод
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Микола Корзун

Лише 20 травня 2019 
року стало зрозуміло, 
що за рахунками таки 
доведеться відповіда-
ти. Так, саме у день 
інавгурації Президен-
та України Володими-
ра Зеленського стало 
зрозуміло, що без 
підсумків діяльності 
колишньої влади далі 
йти нікуди.

Дехто буде бідкатися над за-
питанням щодо того відрізку 
часу, за який треба буде підбити 
ці підсумки. Чи за п’ять років від 
2014-го, чи за десять – від 2010-го? 
Або, можливо, доведеться «пір-
нути» у більш ранні часи 2005-го, 
2006-го, 2007-го років? Хтозна, але 
у пам’яті людей багато подій зник-
нути не можуть і через двадцять-
тридцять років, а не те що – через 
п’ять! А тому відповідати все ж 
таки доведеться…

Хто заплатить за наругу 
над «Житомирськими 
ласощами»?

У Житомирі вже звикли до 
того, що як тільки на владному 
олімпі держави відбуваються 
чергові післявиборчі зміни, пев-
на категорія діячів, чиновників, 
політиків і водночас, як правило, 
бізнесменів починають міняти 
орієнтири. Звісно, політичні, 
а, якщо конкретно – партійні. 
Іншими словами – люди «пере-
взуваються», намагаючись потра-
пити у потрібні списки, крісла, 
кола і т. д. Однак при цьому за-
вжди чомусь забувається, що 
спочатку треба виконати най-
перше завдання – заплатити за 
колишніми рахунками. Адже, 
наприклад, сьогодні вже можна 
було б взятися за те, щоб запла-
тити за рахунками за наругу над 
підприємством «Житомирські ла-
сощі». Усі в Житомирі пам’ятають 
тривожний грудень 2015-го року, 
затим – менш тривожний січень 
2016-го, але те, що ж трапилося 
далі – мало кому відомо. Cьогодні, 
схоже, настала пора дізнатися 
про те, хто і наскільки винуватий 
у тому, що у листопаді 2015-го 
з̀ явилося рішення Тернопільсько-
го господарського суду, а потім 
у житомирському управлінні 
юстиції хтось майже таємни-

чим чином зняв підприємство 
із реєстрації. Потім воно взагалі 
зникло із реєстру, а на житомир-
ську кондитерську фабрику по-
чали прибувати «гінці» із різних 
куточків України. Знадобилося 
кілька штурмів, довелося майже 
два місяці вести затяжні «битви» 
та облоги, але підприємство у ви-
гляді «до 2015-го року» вже біль-
ше так і не оговталося. Нагадуємо, 
що до 2015-го року «Житомирські 
ласощі» входили до найпотуж-
ніших вітчизняних кондитер-
ських підприємств. На «ласощі» 
змушений був зважати навіть 
кондитерський король України 
і господар «Рошена» Петро Поро-
шенко. Саме тому житомирська 
«кондитерка» й змушена була 
поплатитися не лише статусом 
третього підприємства кондитер-
ської галузі України, але й долею 
багатьох людей, які опинилися 
хто де, але вже у 2016-му році – 
поза межами колись успішного 
і прогресуючого підприємства. 
Сьогодні важливо не лише від-
новити колишні потужності «Жи-
томирських ласощів» (хтозна, чи 
це можливо?), але й притягнути 
до відповідальності усіх осіб, при-
четних до нищення підприєм-
ства. У цьому зацікавлені не лише 
члени трудового колективу, який 
сьогодні наполовину зменшений, 
але й вся громада міста Житоми-
ра, яка недоотримала до міського 
бюджету з 2016-го до 2019-го років 
з десяток мільйонів гривень. Ціка-
во, а чому керівництво міста ніде 
й словом не прохопилося про 
те, що фабрику, яку так швидко 
«рейдернули» столичні політики, 
треба було б відновити хоча б для 
повноти сплати нею податків до 
міської казни Житомира? Тепер, 
швидше за все, на питання від-
повідь давати таки доведеться. 
І платити також доведеться, хоча 
не зовсім ще зрозуміло – а за яки-
ми рахунками?

І в обласній раді промахів 
назбиралося чимало

А ось у стінах Житомир-
ської обласної ради рахунків, за 
якими доведеться комусь роз-
плачуватися, назбиралося дуже 
багато. І то найцікавіше – майже 
всі вони мають більш-менш «сві-
же» походження. Тобто борги та 
компенсації для розрахунків на-
збиралися за останні три-чотири 
роки. Причому платити за рахун-
ками доведеться двічі: з одного 
боку – людям, які постраждали 
від неправильних (незаконних) 
рішень Житомирської обласної 
ради, а з іншої сторони – людям, 
які «освячували» своїм підписом 
відповідні рішення. Якщо кон-
кретніше – голова Житомирської 
облради у більшості випадків за-
лишається ледь не єдиним джере-
лом персональної відповідальності 
за ухвалені радою так звані колек-
тивні рішення. Ось, наприклад, 
сталося так, що конкурсна комі-
сія Житомирської обласної ради, 
яка мала визначити кандидата на 
посаду директора КП «Агенція 
з питань регіонального розви-
тку» взяла та й припустилася 
очевидних помилок під час про-
ведення конкурсу 25 квітня 2019 
року. Одна із таких «помилок», яку 
«не помітили» аж семеро членів 
конкурсної комісії – відсутність 
у кандидата на вакантну посаду 
стажу керівної роботи не менше 
5-ти років. І тепер, під час сесії 
Житомирської обласної ради, 
яка відбудеться 23 травня 2019-
го року, депутати Житомирської 
облради мають чітко визначитися: 
або «не помічати» того, що пере-
можець конкурсу О. Г. Шавлович 
не має відповідного стажу керівної 
роботи, і більшістю голосів про-
голосувати за призначення ново-
го директора «Агенції з питань 
регіонального розвитку», або ж 
звернути увагу на зауваження гро-

мадськості щодо неприпустимос-
ті конкурсу із порушеннями і не 
затвердити Олексія Шавловича 
директором комунального під-
приємства. Хоча у підсумку відпо-
відальність за призначення того ж 
таки О. Г. Шавловича має взяти на 
себе одна людина – Володимир 
Ширма, як голова Житомирської 
обласної ради, який зрештою під-
писує рішення сесії. У принципі 
Володимиру Васильовичу не зви-
кати до підписів доволі скандаль-
них і очевидно сумнівних рішень, 
за які ще доведеться сплатити за 
тими ж самими рахунками, які 
нікуди не зникають. Ось, до при-
кладу, історія із оголошенням кон-
курсу із визначення кандидатів 
на обрання директора Бердичів-
ського медичного коледжу. Вона, 
як відомо, відбувалася упродовж 
кількох місяців із листопада 2018 
до лютого 2019-го років і завер-
шилася таким собі «пшиком». 
У Бердичівському медколеджі й 
досі (вже два роки) немає директо-
ра, а навчальним закладом керує 
колишній підполковник пенітен-
ціарної служби В`ячеслав Шев-
ченко. Знову ж таки керівництво 
Житомирської обласної ради вже 
два роки зберігає насправді грос-
мейстерський спокій щодо долі 
трудового колективу навчального 
закладу, який дійсно потерпає від 
відсутності фахового керівника. До 
речі, два роки тому звільнений ди-
ректор Бердичівського медичного 
коледжу Володимир Клименюк 
вже й докторську дисертацію встиг 
захистити, а Житомирська облас-
на рада все ніяк не спроможеться 
виправити власноруч допущену 
помилку, зроблену під час сесії 
у квітні 2017 року. Мало того, що 
директора медичного коледжу тоді 
звільнили суто із меркантильно-
політичних уподобань, але й но-
вого керівника для навчального 

закладу керівництво влади Жи-
томирської області обрати так і не 
спромоглося. І, як би дивно це не 
звучало, відповідати за рахунками 
у цьому випадку також доведеться. 
І таких моментів, коли комусь таки 
доведеться відповісти за допущені 
промахи, порушення, а можливо, 
й злочини – назбиралося чимало.

Платити за рахунками  
таки доведеться

Хтось із житомирян постійно 
вимагає притягти до відповідаль-
ності чиновників Житомирської 
міської ради за порушення під 
час облаштування Будинку укра-
їнської культури та встановлен-
ня «ляльки-мотанки». Не менш 
цікавими на предмет порушень 
законів та зловживання з кошта-
ми міського бюджету є всілякі 
конкурси, фестивалі, проекти та 
свята, які безкінечним феєрверком 
проводяться у Житомирі. І всі ці 
парасольки зі стрічками, «крила» 
та «човни», якими у Житомирі 
прикривають назви фестів та 
флешмобів, влаштовуються лише 
за наявності єдиного знаменни-
ка – чималих коштів. Житомиря-
ни не знають і не відають, у яку 
копієчку обходяться всі ці сцени 
для артистів, солома для дитячих 
забав і шоу з вогнями та забава-
ми, наче як для папуасів. Але при 
всьому цьому варто розуміти, що 
за всі ці витівки та забави, які об-
ходяться для міста у мільйони 
гривень, хтось же має понести 
відповідальність. Адже, як не 
крути, платити за рахунками 
таки доведеться. Важко сказати, 
чи вже настали такі часи, яких на-
род давно очікує, чи й цього разу 
все завершиться лише великим 
шумом і легким переляком. Але 
надія зажевріла, а вона, як відомо, 
вмирає останньою.

І нарешті, про головне: не забути 
сплатити за рахунками!
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«Муніципальна няня»: як 
отримати компенсацію?

До Новоград-Волинського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги звернулась Марія 
Рогоз (ім’я та прізвище змінені 
з етичних міркувань, – прим. ав-
тора). Жінку цікавило, як отри-
мати компенсацію послуги «му-
ніципальна няня». Консультації, 
в межах проекту «Я маю право», 
надали фахівці Новоград-Во-
линського МЦ з надання БВПД.

Для отримання компенсації 
послуги «муніципальна няня» 
отримувач послуги протягом мі-
сяця після укладення угоди/до-
говору про здійснення догляду 
за дитиною до трьох років подає 
управлінню соціального захисту 
населення за місцем проживан-
ня наступні документи:

– заяву про надання ком-
пенсації послуги «муніципаль-
на няня»;

– заяву про перерахування 
коштів із зазначенням рахунка 
в установі банку;

– копію угоди/договору про 
здійснення догляду за дитиною 
до трьох років між отримувачем 
послуги «муніципальна няня» та 
муніципальною нянею;

– підтверджуючі документи 
щодо оплати муніципальній няні 
послуги з догляду за дитиною до 
трьох років (чек, розрахункова 
квитанція, виписка з банківсько-
го рахунка).

До заяви додаються копії:
– свідоцтва про народження 

дитини;
– паспорта отримувача ком-

пенсації з даними про прізвище, 
ім’я та по батькові, дату його ви-
дачі та місце реєстрації;

– документа про присвоєн-
ня реєстраційного номера об-
лікової картки платника податків 
отримувача компенсації послуги 
«муніципальна няня».

Якщо виникли питання, за 
юридичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їх 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі 
«Місцеві центри».

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

КОЛОНКА

Зразковий хор 
«Gloria» Житомир-
ської музичної шко-
ли № 1 ім. Бориса 
Лятошинського 
вкотре здобув нову 
перемогу, на цей раз 
на VI Міжнародному 
вокально-хоровому 
конкурсі-фестивалі 
«Victoria».

Цього разу житомирські «со-
ловейки» мірялися хоровими та-

лантами з колективами не лише 
з України, а й з Вірменії, Китаю, 
Білорусії, Польщі та інших країн.

Дитячий хор «Gloria» брав 
участь у групі – дитячий хор до 16 
років у 3-х номінаціях фестивалю: 
А – «Classic choir» – виконання ду-
ховної та світської музики класиків 
і сучасників; В – «Folk» – фольклор 
і етніка в хоровому виконанні, від-
повідно до традиційних звичаїв, 
обрядів; С – «Jazz-pop-modern» – 
виконання у хоровому викладенні 
музики в таких напрямах, як джаз, 
поп, спиричуэлc, модерн, сучасна 
музика.

Зразковий хор «Gloria», де 
художній керівник та диригент 
заслужена артистка України На-

талія Клименко, концертмейстер 
Ольга Юріївна Микал, на най-
вищому професійному рівні 
представив складні багатоголосні 
композиції українських та зару-
біжних авторів.

Житомирські хорові талан-
ти достойно оцінило журі, до 
складу якого входили провідні 
професіонали вокально-хорового 
напрямку з різних країн.

За рішенням членів журі, хор 
став переможцем у всіх номіна-
ціях та отримав диплом лауреата 
І ступеня у номінації В – «Folk», 
диплом лауреата І ступеня у но-
мінації С – «Jazz-pop-modern», 
диплом лауреата ІІ ступеня у но-
мінації А – «Classic choir».

VI-й Міжнародний вокаль-
но-хоровий конкурс-фестиваль 
«Victoria» проходив у Києві, з 16 
до 19 травня, за сприяння Мі-
ністерства культури України та 
Київської міської державної адмі-
ністрації. Змагання проводилися 
в номінаціях за такими віковими 
категоріями: дитячі хори (до 11 
років), дитячі хори (до 16 років), 
юнацькі молодіжні хори (до 27 
років), дорослі хори (від 28 і стар-
ші), вокальні ансамблі таких же 
вікових категорій.

Редакція газети «20 хвилин 
Житомир» вітає зразковий хор 
«Глорія» з черговою перемогою 
і бажає подальших творчих 
злетів!

Руслан Мороз

У поліції області 
розповіли подробиці.

Н а ч а л ь н и к  Го л о в н о г о 
управління Національної по-
ліції в Житомирській області 
В’ячеслав Печененко повідомив 
про те, що працівники Управ-
ління карного розшуку та слід-
чі Слідчого управління ГУНП 
в області 16 травня у Житомирі 
та Київській області затримали 
чотирьох чоловіків, громадян 
Азербайджану, за обґрунтова-
ною підозрою у причетності до 
умисного вбивства у Корости-
шівському районі та незаконного 
зберігання зброї і боєприпасів. 
Саме про це 17 травня йшлося 
на брифінгу начальника ГУНП 
В’ячеслава Печененка.

Увечері 15 травня до поліції 
надійшло повідомлення про 
смерть від вогнепального по-
ранення чоловіка в одному з сіл 
Коростишівського району. На 
місці події працювали слідчо-
оперативні групи Головного 
управління Нацполіції в області 
та місцевого відділу. Попередньо 
встановлено, що близько 22.30 
поблизу каменеобробного цеху 
у с. Кам’яному Броді двоє чо-
ловіків відкрили стрільбу у бік 
заявника та ще двох чоловіків. 
У результаті один із них, 32-річ-
ний громадянин іншої держави, 
отримав поранення голови, від 
якого помер на місці. А напад-
ники зникли, пересуваючись на 
мотоциклі.

«На території Житомирщини 
було введено спеціальні заходи 
для затримання підозрюваних. 
У результаті патрульні поліцей-
ські УПП в Житомирській області 
виявили схожий за прикметами 
транспортний засіб, що рухався 
по автодорозі Київ-Чоп у напрям-
ку столиці. Вимогу поліцейських 
про зупинку мотоцикліст про-
ігнорував, тож патрульні розпо-
чали переслідування та на тери-
торії Київської області затримали 
громадянина Азербайджану, 1982 
року народження», – розповів 
В’ячеслав Печененко.

Водночас упродовж дня 
16 травня оперативники Управ-
ління карного розшуку та слідчі 
ГУНП за участі бійців спецпі-
дрозділу «КОРД» затримали ще 
трьох осіб, серед них – ймовір-
ний організатор та виконавець 
злочину. Усі вони – громадяни 
Азербайджану.

«Затриманий імовірний ор-
ганізатор, 33-річний іноземець, 
уже є обвинуваченим у вчиненні 
іншого умисного вбивства, що 
сталося у травні 2016 року у м. 
Житомирі. Тоді серед білого дня 
на людному ринку у кафе було 
вбито місцевого підприємця. 
Ця справа викликала значний 
суспільний резонанс. Після за-
тримання винуватця оператив-
никами кримінальної поліції 
у лютому 2018 суд виніс запобіж-
ний захід у вигляді тримання під 
вартою, але з можливістю сплати 
застави у сумі близько 520 тисяч 
гривень. Вказана сума була вне-
сена, і відтак чоловік перебував 
в умовах необмеження волі», – 
зазначив В’ячеслав Печененко.

За фактом умисного вбивства 
у Коростишівському районі (ч. 2 
ст. 115 ККУ) розпочато досудове 
розслідування. Попередньо при-
чиною організації убивства чле-
нами злочинного угрупування 
став перерозподіл сфер впливу.

Також керівник поліції Жито-
мирщини розповів про результа-
ти подальших слідчо-розшуко-
вих заходів, зокрема, проведення 
низки санкціонованих обшуків, 
у тому числі і за місцями про-
живання затриманих:

«У помешканні 39-річного іно-
земця в обласному центрі поліція 
виявила та вилучила пістолет 
калібром 9 мм та близько пів-
сотні набоїв до нього. Також під 
час затримання у м. Житомирі 
ще одного члена злочинного 
угрупування, теж громадянина 
Азербайджану, 1992 р. н., у ході 
поверхневого огляду правоохо-
ронці виявили та вилучили у ньо-
го пістолет ТТ та півсотні набоїв 
до нього, а також дві гранати типу 
РГД та РГН із запалами», – зазна-
чив очільник поліції області.

Затриманим оголошено про 
підозру у вчиненні правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 115 
(Умисне вбивство) та ст. 263 (Не-
законне поводження зі зброєю, 
боєприпасами та вибуховими 
речовинами) Кримінального 
кодексу України.

17 травня Корольовський 
районний суд міста Житоми-
ра обирав запобіжні заходи 
чотирьом фігурантам. Під час 
судового засідання один із фі-
гурантів справи заявив, що не 
розуміє обвинувачень та просив 
перекласти текст повідомлення 

про підозру письмово.
На сайті прокуратури Жито-

мирської області повідомляється 
про те, що «троє підозрюваних 
в умисному вбивстві з вогне-
пальної зброї громадянина іно-
земної країни перебуватимуть 
під вартою без права внесення 
застави, ще один – під домашнім 
арештом».

Під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури Житомир-
ської області триває досудове 
розслідування у кримінальному 
провадженні за фактом умисного 
вбивства громадянина інозем-
ної держави, вчинене за попе-
редньою змовою групою осіб, 
а також за фактом носіння, збе-
рігання, придбання вогнепаль-
ної зброї, бойових припасів без 
передбаченого законом дозволу.

У п’ятницю, 17 травня 2019 
року, до суду подано клопотан-
ня, погоджене із прокуратурою 
області, щодо застосування до 
чотирьох підозрюваних у скоєнні 
кримінального правопорушення 
за п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 
КК України запобіжного заходу 
у виді тримання під вартою.

Ухвалами Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира до 
трьох осіб застосовано запобіжні 
заходи у виді тримання під вар-
тою без права внесення грошової 
застави, ще до одного – домашній 
арешт у нічну пору доби».

Досудове розслідування про-
водить СУ ГУНП в області.

Додатково: санкція ст. 115, 
ч. 2 КК України передбачає по-
карання у виді позбавлення волі 
на строк від 10 до 15 років або 
довічне позбавлення волі.

Наша гордість: зразковий хор «Глорія» 
здобув перемогу на міжнародному 
конкурсі-фестивалі «Victoria»

Громадянин Азербайджану, якого суд відпустив 
під заставу, знову скоїв замовне вбивство
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Руслан Мороз

У Житомирі тра-
диційно проводиться 
ярмарок вакансій, 
в якому містяни 
можуть при необхід-
ності взяти участь та 
обрати собі будь-яку 
роботу за бажанням.

Але справа не тільки в бажанні 
отримати добре оплачувану ро-
боту, а ще в тому, яким чином 
роботодавець буде ставитися до 
свого працівника. Чи буде нада-
ний необхідний соціальний пакет 
або створені умови для якісного 
відпочинку?

ТОВ «Кромберг енд Шуберт 
Україна ЖУ» – підприємство зі 
100% іноземними інвестиціями. 
Тут виготовляють електричні бор-
тові кабельні системи для автомо-
білів світового класу (Volkswagen, 
MAN, Audі, SEAT). На підприєм-
ствах корпорації працюють майже 
сорок тисяч працівників у 35 кра-
їнах. А в Житомирі сьогодні ство-
рено понад 3800 робочих місць.

На вулиці Михайлівській, в са-
мому центрі Житомира, 17 травня 
2019 року відбувся ярмарок вакан-
сій. І саме до стенду цього підпри-
ємства найчастіше підходили 
в пошуках вакансії потенційні 

працівники. «Рівні можливості 
для всіх» – саме згідно з цим пра-
вилом побудована вся система 
управління персоналом на під-
приємстві. Компанія вирощує 
спеціалістів самотужки. Успіш-
но реалізуватися на підприємстві 
може кожен, хто готовий вчитися 
та опановувати нові навички.

Начальник відділу управління 
персоналом «Кромберг енд Шу-
берт Україна» Максим Козирєв 
більш детально прокоментував 
участь підприємства в ярмарку 
вакансій: «У Житомирській місь-
краді пройшов захід щодо підго-
товки персоналу. Наша мета – роз-
повісти про ту систему, яка в нас 

вже є. Вона складається з різних 
компонентів. Ми хочемо поділи-
тися нашим досвідом, подивитися, 
який досвід у наших колег з вироб-
ничих підприємств з підготовки 
та мотивації навчання персоналу. 
За останні роки в нас багато досяг-
нень, ми зараз в процесі запуску 
четвертого – п'ятого проектів у на-
шій компанії, це співпраця з відо-
мими німецькими виробниками. 
Зараз в нас працює близько 3850 
чоловік, а це вже велика кількість, 
але ми плануємо розширення. Це 
також суттєвий внесок у місцевий 
бюджет зі сплати податків, участі 
в соціальному житті міста, соці-
альної адаптації та благодійності.

Окрім офіційного працевла-
штування, ми пропонуємо нашим 
працівникам багато додаткових 
переваг – це і оздоровлення пра-
цівників та їхніх дітей в санаторі-
ях та літніх таборах, організація 
якісного дозвілля як на заводських 
заходах, так і корпоративна участь 
у загальноміських заходах та заба-
вах: Космічний напівмарафон, ве-
лопробіг, великодній та різдвяний 
ярмарки, фестивалі та концерти, 
походи в театри. Часто компанія 
долучається до благодійних зборів 
для хворих дітей, дітей-інвалідів 
тощо. Протягом останнього року 
ми організовували багато хороших 
заходів для «крошівців» безпо-

середньо на заводі – фестиваль 
Kroschu Family Day зібрав близько 
6-ти тисяч працівників з їхніми 
сім’ями. Також нещодавно їздили 
висаджувати ліс, зараз розробля-
ємо проект зони відпочинку на 
заводі.

У Житомирі немає подібних 
нам підприємств, тому праців-
ники з подібним досвідом в ін-
шій галузі або зовсім без досвіду 
проходять процес навчання та 
адаптації. Ми хотіли би бачити 
людей ініціативних, з бажанням 
реалізуватися в Україні, які мають 
прагнення розвиватись.

Декілька років поспіль під-
приємство бере участь в ярмарку 
вакансій. Це дає добрі результати, 
коли можна наочно, без будь-яких 
посередників, поспілкуватися 
з претендентами, молоддю, яка 
закінчила або закінчує вищий 
навчальний заклад, школу і має 
бажання працевлаштуватися. Для 
кожної групи молоді в нас є пропо-
зиція: чи це просто профорієнта-
ція, чи безпосередньо можливість 
роботи в нашій компанії. Власне 
для кожної посади є свої вимоги. 
Інженерні посади вимагають ви-
щої освіти, там дійсно потрібні 
фундаментальні знання. Якщо 
брати виробничі посади, то в нас 
є люди, які закінчили повну серед-
ню школу та успішно працюють. 
Зараз ми працюємо над створен-
ням запасу працівників для двох 
нових проектів. Якщо це станеться, 
ми готові прийняти на роботу де-
кілька сотень працівників».

Напередодні Дня Європи  
«Кромберг енд Шуберт»  
взяв участь в ярмарку  
вакансій на Михайлівській

Організатор з персоналу підприємства «Кром-
берг енд Шуберт» Наталія Коваль розповіла про 
організацію набору працівників та про умови 
праці: «Щороку ми беремо участь в ярмарку ва-
кансій і дуже вдячні за те, що місто організовує 
такі чудові заходи, де ми можемо познайомитись 
з житомирськими жителями, а вони зі свого боку 
можуть познайомитися з тими вакансіями, які 
пропонуємо ми. Наше підприємство існує в Жи-
томирі понад чотири роки, відповідно з нами вже 
знайома більшість містян. Тому наша мета – на-
голосити про можливість хорошого кар'єрного 
росту, стабільної заробітної плати та забезпечен-
ня в різних сферах. Наше підприємство надає 
повний соціальний пакет, можливість відвідати 
санаторії, дитячі табори для дітей працівників 
і проводить дуже багато культурних заходів  
для відпочинку».
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Тарас Боросовський

За організацію 
зустрічі 11 березня 
з кандидатом у Пре-
зиденти України 
Петром Порошенком 
управліннями Жито-
мирської ОДА сплаче-
но 2,2 млн грн коштів 
бюджету області.

За оприлюдненим звітом ви-
борча компанія в цілому обійшла-
ся Петру Порошенку в 585 млн грн. 
Проте справжні витрати кандидата 
в Президенти куди більші, і части-
ну з них переклали на наш з вами 
гаманець. Нам вдалося досліди-
ти, як посадовці Житомирської 
облдержадміністрації витрачали 
бюджетні кошти для організації 
публічних заходів, де прямо агіту-
вали за Петра Порошенка.

– Дякуємо, Петре Олексійо-
вичу, за Вашу роботу, і, я думаю, 
Житомирщина завжди вдячна 
і підтримає Президента через 
декілька тижнів, –  виголосив 
з трибуни мер Житомира Сергій 
Сухомлин.

Виступ Житомирського місь-
кого голови отримує схвальні 
аплодисменти тисяч присутніх 
на Раді регіонального розвитку 
та окрему подяку від кандидата 
в Президенти. Учасниками зі-
брання 11 березня стали в осно-
вному бюджетники, доставлені 
з різних районів області спеці-
ально замовленими автобусами.

За номерами реєстрації дізна-
ємося, що транспорт на час заходу 
зняли з рейсових маршрутів пере-
візника «Рім-Богдан». Власником 
підприємства є Богдан Рисіч. Саме 
з ним ще 12 лютого виборчий 
фонд Петра Порошенка уклав до-
говір на «транспортні послуги для 
реалізації заходів передвиборчої 
агітації». За надані в лютому та 
березні послуги з фонду на раху-
нок підприємця перераховується 
загалом 739,3 тис. грн.

Дані кошти зазначено у фіналь-
ному фінансовому звіті виборчого 
фонду кандидата у Президенти. 
В ньому ж знаходимо інформацію 
про укладені угоди з центральни-
ми телеканалами «Прямий» і «5 
канал» та місцевим «Ск-1». Всі вони 
прибули на Раду регіонального 
розвитку для проведення прямої 
трансляції з місця події.

На цьому витрати з прези-
дентського фонду завершуються. 
Починаються витрати бюджету 
області.

Пазл мільйонного 
кошторису

З самого початку Житомир-
ська облдержадміністрація за-

перечувала будь-які витрати на 
проведення Ради регіонального 
розвитку. У відповіді на запит 
керівник департаменту фінансів 
області Леонід Мініч запевнив, 
що департамент не володіє інфор-
мацією про обсяги фінансування 
заходу з обласного бюджету чи 
інших джерел. Керівник апарату 
області Олексій Шатило взагалі 
запевнив, що кошти облдержад-
міністрацією на проведення Ради 
регіонального розвитку не виді-
лялись.

Як не прикро про це говори-
ти, однак в обох випадках поса-
довці збрехали. Насправді кошти 
на організацію заходу сплачували 
одразу ж два підрозділи Жито-
мирської ОДА.

Почнемо з департаменту 
агропромислового розвитку 
та економічної політики, доне-
давна очолюваного Олексієм 
Шатилом. На сайті публічних 
закупівель викладений звіт про 
укладений 11 березня договір між 
департаментом та підприємцем 
Юрієм Стецюком. Підприємець 
зобов’язався надати в оренду 
3 тисячі стільців, 130 столів та 
2 виїзні гардероби. Перелічене 
обладнання необхідне для про-
ведення Ради регіонального роз-
витку 11 березня на території 
«Кромберг енд Шуберт Україна 
ЖУ». Одноденні послуги оцінили 
в 194,7 тис. грн.

Одночасно з Юрієм Стецюком 
також без тендеру укладаються 
ще три угоди: з оренди біотуа-
летів, систем кондиціонування 
та облаштування приміщення за-
ходу. Сума договорів – 30 тис. грн, 
13,5 тис. грн та 199,4 тис. грн 
відповідно. Найбільш цікавим 
є останній договір. За ним під-
приємець має облаштувати 
приміщення заходу 1200 кв. м 
подіумного настилу на заводі 
«Кромберг енд Шуберт».

Викликає подив, як виконавцю 
вдалося, підписавши зранку угоду, 
буквально за годину привезти та 
встелити понад тисячу квадрат-
них метрів покриття?! І нехай не 
викликає подив, що зареєстрова-
ний Юрій Стецюк у Києві. Його 
контактний телефон збігається 
з указаним в договорах номером 
житомирської підприємчині На-
талії Пономарьової.

І тут найцікавіше: з Наталі-
єю Пономарьовою департамент 
агропромислового розвитку та 
економічної політики також 
підписав угоду з облаштування 
приміщення ковроліном. Заку-
півлю на 198,8 тис. грн оформили 
знову ж таки 11 березнем. Згідно 
з ним, ковроліном мали застели-
ти 3600 кв. м приміщення заводу. 
Тепер встелити в день прибуття 
Президента слід не тисячу, а 5 ти-
сяч метрів покриття.

Звичайно ж, за годину зро-
бити такі роботи неможливо. 
Виконувалися вони завчасно, 

а документи оформлювали зго-
дом. Сума витрат з викладання 
покриття склала близько 400 ти-
сяч гривень, а це означає, що слід 
проводити відкриті торги. Щоб 
обійти вимоги законодавства та 
не проводити їх, суму розділили 
між двома підприємцями і укла-
ли прямі угоди.

На оплату послуг з організа-
ції заходу з Наталією Понома-
рьовою укладають угоду. Місце 
та дата проведення відповідають 
проведеній Раді регіонального 
розвитку. Однак у тексті зазна-
чається, що послуги надаються 
з організації наради з розви-
тку малого і середнього бізнесу 
Житомирщини та презентацією 
успішних бізнес-проектів. Про 
такий захід ніхто нічого у при-
міщенні заводу не чув.

Проте легко знаходимо у со-
ціальній мережі профіль Ната-
лії Пономарьової з фото на Раді 
регіонального розвитку. Поряд 

з нею стоїть ще один підрядник – 
Руслан Сидорець. З ним департа-
мент економіки уклав аж 11 угод 
на виготовлення блокнотів, ручок 
з логотипом, бейджів, програм 
заходу, паперових пакетів, бро-
шур та папок. Вартість, сплаче-
на за такі «дрібниці», затягнула 
на 333 385 грн. Обраний Руслан 
Сидорець невипадково. Разом 
з Наталією Пономарьовою вони 
працювали в рекламній агенції 
«Джерело». Зараз разом беруть 
участь у тендерах та, схоже, дуже 
тісно співпрацюють.

Не забули про банери та 
екран для заходу. За 21 банер 
сплатили 75,6 тис. грн. Товариству 
«Платформа» послуги технічно-
го супроводження відеоекраном 
обійшлися в 76,2 тис. грн. При-
дбали навіть презентацiйнi книги 
«Житомирщина: Фотоальбом», 
за які двічі сплатили Жанні Хар-
чук. Спочатку 7 березня замовили 
книг на 169 тис. грн, а 11 берез-
ня – ще на 49 тис. грн. Правда, 
з опитаних на заході учасників 
ніхто її не побачив.

Така ж доля і з придбаними 
3 тисячами флеш-накопичувачів, 
придбаних напередодні заходу 
департаментом у приватного 
підприємця. З бюджету облдер-
жадміністрації на їх закупівлю 
витратили колосальну суму 
в 250 тис. грн. Але флешки при-
сутні так і не отримали.

Культурні зв’язки 
в тендерах

Мабуть, логічно вважати, 
що витрачених в сумі 1 млн 
766 тис. грн департаментом еко-
номіки бюджетних коштів для 
одноденного заходу більш ніж 
занадто. Виявляється, що Жито-
мирська облдержадміністрація 
здатна списати набагато більше.

У квітні на сайті публічних 
закупівель з’явилися одразу ж 
декілька договорів, укладених 
з управлінням культури області. 
В них фігурують ті ж самі по-
стачальники, які також вико-
нують послуги для проведення 
11 березня Ради регіонального 

розвитку. До того ж повністю ті 
самі послуги.

До прикладу, згаданий вище 
Юрій Стецюк за 198 740 грн об-
лаштовує 1300 м кв. приміщення 
подіумним настилом. Наталія 
Пономарьова за 45640 грн за-
стеляє 850 м кв. виставковим 
ковроліном. У ТОВ «Платфор-
ма» замовляється встановлен-
ня 10 світлодіодних екранів за 
199 тис. грн.

Тепер загальний кошторис 
зростає до 2,2 млн грн, спла-
чених різними підрозділами 
Житомирської ОДА тим самим 
виконавцям. Попри наші нама-
гання за два тижні безперервних 
спроб отримати коментар від ви-
конуючого обов’язки керівника 
департаменту агропромислово-
го розвитку та економічної по-
літики, нам це так і не вдалося. 
Очільниця управління культури 
обмежилася обіцянкою переві-
рити інформацію.

– Я з’ясую, і Вам передзво-
ню, – відповіла керівниця управ-
ління культури Тетяна Парфен-
тієва.

Викликає, звичайно ж, вели-
кий сумнів, що пані Парфенті-
єва так швидко призабула, як 
укладала угоди з виконавцями 
та агітувала за зустріч з канди-
датом у Президенти Петром 
Порошенком.

Наостанок залишимо вам 
на власний розсуд зробити ви-
сновки, на кому лежить більша 
провина. На мільярдері, який, 
використовуючи власний статус, 
намагається заощадити кошти 
на виборчу кампанію? Чи на по-
садовцях облдержадміністрації, 
готових витрачати мільйони 
з бюджету заради прислугову-
вання перед Гарантом? Чи таки 
на існуючій системі влади, ви-
будуваній на тотальній корупції 
та брехні?…

2 мільйони за селфі з Порошенком
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Під патронатом 
Анжеліки Лабунської 
та генерального спон-
сора БФ «ЛАВ» у при-
міщенні обласної 
філармонії 17 травня 
відбувся конкурс 
краси серед житоми-
рянок.

Організатором конкурсу стала 
модельна агенція «Gloria model 
style». За корону та титул «Міс 
Житомир – 2019» та «Місіс Жито-
мир – 2019» змагалось 19 красунь. 
Традиційно конкурсантки про-
йшли попередній відбір. Після 
кількох тижнів підготовки дівчата 
продемонстрували свою вишука-

ність та грацію під час дефіле та 
виходів у вечірньому вбранні від 
відомого українського дизайнера 
Маргарити Козак.

Розважали публіку та запалю-
вали сцену своєю енергією тала-
новиті виконавці та гурти.

Номери конкурсанток, вихід 
у вечірніх сукнях та традиційне 
дефіле у купальниках допомогли 
членам журі та глядачам обрати 
свою переможницю. Судійство, 
серед яких були голова правлін-
ня ГО «Все робимо самі» Богдан 

Купчинський, директор газети «20 
хвилин» Олександр Васильков-
ський та інші, обрало найкращих 
у 2-х номінаціях: міс та місіс, які, 
окрім корони та стрічки, отри-
мали подарунки від партнерів та 
спонсорів.

19 травня о 13:30 до 
Служби порятунку 
«101» надійшло пові-
домлення про поже-
жу на автомобільній 
заправці «Яркон» 
у Житомирі.

Про це повідомляють у прес-
службі У ДСНС в Житомирській 
області. «На момент прибуття 
першого пожежно-рятувального 
підрозділу площа пожежі склала 
100 кв.м, горіло три автомобілі та 
запірна газова арматура над під-
земним газовим резервуаром.

О 13:34 керівник гасіння поже-
жі оголосив другий підвищений 
номер виклику, за яким до місця 
події прибули сили та засоби 
Житомирського міського гарні-
зону. Рятувальниками проведено 
охолодження запірної арматури 
підземного резервуара та подано 
пінну атаку.

О 14:38 пожежу ліквідовано. 
На гасінні працювало 10 одиниць 
техніки та 45 чоловік особового 
складу на чолі з начальником 
управління», – йдеться у повідо-
мленні.

У відділі комунікації поліції 
Житомирської області повідо-
мляють, що наразі обставини та 
причини загоряння з’ясовуються 
у рамках кримінального прова-
дження. За попередніми даними, 
загоряння одного з підземних ре-

зервуарів із газом пропан могло 
виникнути під час проведення 
технічних робіт із обслуговуван-
ня газозаправного обладнання. 
«Внаслідок пожежі термічні опіки 
отримали троє людей з числа пра-
цівників сервісного підприємства – 
киянин, 1972 р. н., та двоє жителів 
Черкаської області, 1962 р. н. Двох 
із чоловіків було госпі-
талізовано до опікового 
центру. Третьому нада-
но необхідну медичну 
допомогу без госпіталі-
зації. Вогнем також зни-
щено конструкцію АЗС 
та 4 легкових автомобілі, 
які перебували на її те-
риторії», – інформують 
у поліції області.

Попередня право-
ва кваліфікація по-

дії – ст. 267 (Порушення правил 
поводження з вибуховими, 
легкозаймистими та їдкими ре-
човинами або радіоактивними 
матеріалами) Кримінального ко-
дексу України. Усі обставини та 
причини, що призвели до пожежі, 
встановлюються у рамках розпо-
чатого досудового розслідування.

У Житомирі обрали «Міс та Місіс – 2019» 

Масштабна пожежа на 
газовій заправці у Житомирі: 
троє людей постраждало,  
4 автомобілі згоріло

У школах Житомира 
останній дзвоник 
пролунає 31 травня 

На сайті депар-
таменту освіти роз-
міщено відповідний 
наказ.

У наказі директора департа-
менту освіти Житомирської місь-
кої ради Валентина Арендарчука 
від 3 травня 2019 року «Про по-
рядок організованого закінчення 
2018–2019 навчального року та 
проведення державної підсум-
кової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х 
класів закладів загальної серед-
ньої освіти усіх типів та форм 
власності м. Житомира» є пункт, 
що стосується дати проведення 
свята Останнього дзвоника. Тож 
відповідно до документа останній 
дзвінок пролунає 31 травня.

Загалом свято Останнього 
дзвоника для більшості учнів 
шкіл області пройде наступ-
ної п’ятниці, 31 травня. Про це 
повідомляє управління освіти 
і науки облдержадміністрації. 
За інформацією управління, 
більшість закладів в області за-
вершують навчальний процес 
31 травня, в тому числі і школи 
у м. Житомирі. Незначна частина 
закладів на Житомирщині при-
йняла рішення провести свято 
24 та 25 травня. Загалом цьогоріч 
із навчальних закладів випуска-
ється 5962 одинадцятикласники, 
які вже 23 травня здаватимуть 
перше ЗНО з української мови 
та літератури. Ще 11811 дітей об-
ласті завершують навчання у 9-х 
класах. Загалом останній дзвоник 
пролунає для 132 549 школярів.
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У травні змінились 
правила проходження 
техогляду для комер-
ційного транспорту.

Також Міністерство інфра-
структури оприлюднило законо-
проект, який пропонує повернути 
обов’язковий технічний контроль 
для приватних автомобілів. Свою 
ініціативу відомство пояснює ба-
жанням зменшити аварійність на 
дорогах, а також необхідністю імп-
лементувати норми ЄС. Як контр-
олюють технічну справність автівок 
зараз і що пропонує міністерство, 
дізнались експерти Центру громад-
ського моніторингу та контролю.

Нові правила для автобусів 
і вантажівок

Обов’язковий техогляд легко-
вих автівок в Україні було скасо-
вано 2011 року через повсюдну 
корупцію у цій сфері. Наразі тех-
нічний контроль проходять лише 
авто, які використовуються для 
комерційного перевезення паса-
жирів або вантажів, вантажівки 
і причепи до них, автобуси, таксі 
і спецтранспорт, що перевозить 
небезпечні вантажі.

Періодичність перевірки за-
лежить від типу авто: комерційні 
легковики і вантажівки до 3,5 тонн 
проходять техогляд що два роки, 
вантажівки понад 3,5 тонн і таксі – 
щороку, автобуси і спецтранспорт 
для перевезення небезпечних 
вантажів – двічі на рік. Техогляд 
здійснюють акредитовані МВС 
центри, і з 2017 року увесь процес 
фіксується на фото та відео.

За результатами перевірки во-
дій отримує паперовий протокол, 
а з 1 травня цього року – також 
самоклейну мітку радіочастотної 
ідентифікації. Мітка наклеюється 
зсередини вітрового скла у право-
му верхньому куті.

За словами прес-служби 
Міністерства внутрішніх справ, 
запровадження мітки знизить 
ризик фальсифікації протоколів 
техогляду і дозволить створити 
електронний реєстр транспорт-
них засобів, які пройшли серти-
фікований техогляд. Планується, 
що доступ до цієї бази зможуть 
отримати всі громадяни. На думку 
експертів, це буде великим кроком 
до прозорого ринку вживаних 
авто, оскільки покупці зможуть 
самі перевірити технічні харак-
теристики у базі даних.

«Буде простіше гарантувати 
реальність протоколу. Створю-
ється єдиний реєстр. Цю раді-
опозначку підробити набагато 
складніше, ніж просто папір А4. 
В теорії працівники поліції змо-
жуть за умови наявності технічних 
пристосувань зчитувати всю ін-
формацію», – зазначає автоюрист 
Денис Конюшко.

Крім того, наявність радіочас-
тотної мітки на авто спростить 
контроль дорожнього руху. Щоб 
перевірити допуск транспортного 
засобу на дорогу, не потрібно буде 
зупиняти автомобіль. Інформацію 
із мітки можна буде зчитувати 
за допомогою спеціального тех-
нічного обладнання на відстані. 
Щоправда, чи готові до цього вже 
патрульні, МВС не повідомляє.

Зміни у правилах поки що не 
зачеплять тих водіїв, які отримали 
бланк протоколу до 1 травня. Вони 

зможуть користуватися старим до-
кументом до закінчення терміну 
його дії.

Водночас, за чинним законодав-
ством, не підлягають обов’язковому 
технічному контролю приватні 
легкові автомобілі, мотоцикли, 
мопеди, мотоколяски тощо, лег-
кові автомобілі, що використову-
ються для перевезення пасажирів 
або вантажів з метою отримання 
прибутку, вантажні автомобілі ван-
тажопідйомністю до 3,5 тонни із 
строком експлуатації до двох років, 
а також машини АПК.

Техогляд, як у Європі
Згідно з Угодою про асоціацію 

з ЄС, Україна повинна запровади-
ти європейські директиви у сфері 
безпечності дорожнього руху. Тож 
у травні Міністерство інфраструк-
тури представило до публічного 
обговорення проект змін у сфері 
безпеки експлуатації автотран-

спорту відповідно до вимог Угоди. 
Текст документу опублікований на 
сайті відомства (mtu.gov.ua).

Це вже другий законопроект, 
який пропонує уряд. Перший – 
№ 7386 – був внесений до парла-
менту ще 2017 року, однак так і не 
розглядався Верховною Радою.

Нинішній проект Мінінф-
раструктури передбачає пері-
одичний технічний контроль 
приватних автівок, відповідно до 
європейських стандартів, з 2022 
року. Зокрема, після першої реє-
страції авто технічний огляд по-
винен проводитись через 4 роки, 
а далі – що два роки. А комерційні 
авто і таксі повинні проходити те-
хогляд щороку.

Контроль за своєчасним про-
ходженням техогляду поклада-
ється на Національну поліцію. 
З 1 січня 2022 року вона буде 
штрафувати порушників. Штрафи 
зі свого боку збільшуються з 20 до 

100 неоподаткованих мінімумів 
(з 340 до 1700 грн).

Крім того, відомство пропонує 
передати право техоглядів неза-
лежним приватним компаніям. 
Зокрема, законопроект забороняє 
сертифікувати СТО, які ремон-
тують чи технічно обслуговують 
автомобілі.

На думку юристів, це позитив-
не нововведення, однак навіть за 
цих умов може залишитись про-
стір для корупції.

«З одного боку акредита-
ція – це добре, бо людина отримає 
якісну послугу, а якщо ні, то за 
це відповідатимуть. З іншого – це 
черговий корупційний фактор, бо 
акредитацію треба отримати че-
рез інстанцію, а вона може видати 
цей дозвіл через хабар», – вважає 
автоюрист Євген Пронін.

Щодо комерційних авто, то 
законопроект зобов’язує їх вста-
новити пристрої для обмеження 
швидкості руху. На міжнародних 
маршрутах – з 1 липня 2019 року, 
на внутрішніх – з 1 січня 2020 року. 
Також комерційні транспортні 
засоби повинні бути обладнані 
цифровими тахографами – при-
ладами, що фіксують дотриман-
ня нормативів водіння, графіка 
роботи та відпочинку водіїв. Такі 
зміни покликані покращити умо-
ви праці водіїв, а отже, підвищити 
безпеку руху.

У відомстві наголошують, що 
зміни в законодавстві знизять ава-
рійність на дорогах і підвищать 
якість пасажирських та вантажних 
перевезень. Експерти тим часом 
позитивно оцінюють ідею пере-
ходу на європейські стандарти, 
однак до ініціативи міністерства 
ставляться з осторогою.

17 травня – Всесвіт-
ній день боротьби 
з артеріальною гіпер-
тензією.

Кожен третій дорослий 
українець має підвищений ар-
теріальний тиск – артеріальну 
гіпертензію, або, іншими слова-
ми, гіпертонічну хворобу. Через 
високий тиск зростає ризик розви-
тку мозкового інсульту, інфаркту 
міокарда, серцевої чи ниркової 
недостатності. У світі підвище-
ний артеріальний тиск спричиняє 
близько 7,5 мільйона смертей що-

року. Чому так відбувається і як 
цьому запобігти – розповідаємо 
разом з лікарем-кардіологом, док-
тором медичних наук Ларисою 
Міщенко.

Чому люди  
не здогадуються  
про свою хворобу

Більшість людей з високим 
тиском не мають ознак або симп-
томів, навіть якщо показники 
артеріального тиску досягають 
небезпечно високих рівнів. В той 
час деякі люди в разі підвищен-
ня тиску можуть мати головний 
біль, задишку або носові крово-

течі. Але ці ознаки і симптоми 
не є специфічними і зазвичай не 
проявляються, поки тиск не до-
сягне важкого або небезпечного 
для життя рівня.

Кожен другий хворий на ар-
теріальну гіпертензію в Україні 
не знає про свій стан. Більш того, 
люди, що знають, не лікуються 
або не контролюють свій тиск, за 
даними Світового банку.

Як правильно  
вимірювати тиск

Регулярне вимірювання арте-
ріального тиску допоможе вчасно 
виявити проблеми зі здоров’ям, 

звернутися до лікаря і уникнути 
небажаних наслідків.

Для дорослої здорової людини 
оптимальним є артеріальний тиск 
120/80 мм рт.ст.

За останніми рекомендаціями 
Європейського товариства карді-
ологів 2018 року, тиск 140/90 мм 
рт.ст. і вище є причиною для вста-
новлення діагнозу артеріальної 
гіпертензії.

При вимірюванні тиску в до-
машніх умовах приводом для 
звернення до лікаря з метою діа-
гностики артеріальної гіпертензії 
є показник 135/85 мм рт.ст.

Коли вимірюєте тиск, 
дотримуйтесь  
наступних правил.

Робити це потрібно в спокій-
ному місці після 5 хвилин від-
починку, в положенні сидячи та 
спираючись на спинку стільця, 

обидві ноги тримати на підлозі.
За 30 хв до вимірювання тиску 

не можна курити, вживати каву 
та інші напої, що містять кофеїн, 
пити алкоголь та виконувати ін-
тенсивні фізичні вправи.

Використовувати для вимірю-
вання потрібно манжетку відпо-
відного розміру: для більшості 
людей підходить стандартна (ши-
рина – 12–13 см і довжина – 35 см)

Манжетка має бути розміщена 
на плечі на рівні серця, на 2–3 см 
вище ліктьового згину, руки ма-
ють вільно лежати на столі.

Вимірюйте тиск щонайменше 
двічі з інтервалом в 1 хвилину та 
розрахуйте середній показник.

Стежити за тиском потрібно 
всім, незалежно від віку. На ар-
теріальну гіпертензію хворіють 
не лише люди старшого віку. 
Останнім часом зростає кількість 
випадків артеріальної гіпертензії 
серед дітей та молоді.

Чи буде в Україні  
техогляд авто по-європейськи?

Як правильно вимірювати тиск 
і коли звертатись до лікаря
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Руслан Мороз

«Фрістайл» – по-
пулярна українська 
музична група з Пол-
тави, утворена в лис-
топаді 1988 року.

Керівник, композитор і про-
дюсер групи – Анатолій Розанов. 
Критики в той час відзначали 
неординарність групи на загаль-
ному тлі: «По-перше, фрістайлив-
ці працюють не під фонограму, 
а «живцем», що серед вітчизняних 
поп-гуртів – небачена рідкість 
і недозволена розкіш. По-друге, 
наші нинішні гості не настільки 
примітивні щодо музики, аран-
жувань, просто потужні у своєму 
жанрі вокально і приємні чисто 
візуально».

Зараз у складі групи «Діти Фріс-
тайлу» соліст Денис Супруненко 
і його брат Анатолій, який не тільки 
вокаліст, а ще й гітарист. У колекти-
ві є ще один гітарист і клавішник, 
людина-оркестр Володимир Гала-
ган. Членом групи є й клавішник, 
вокаліст, син Ніни Кірсо і Анатолія 
Розанова (група «Фрістайл») – Мак-
сим Розанов. Барабанщиком і вока-
лістом, двигуном і серцем колективу 
є Ігор Лаврик.

У неділю, 19 травня 2019 року, 
група «Діти Фрістайлу» дала фе-
єричний концерт у Житомирі 
у приміщенні муздрамтеатру. Це 
дійсно велика подія для культур-
ного життя нашого міста, тому 
наше видання вирішило поспілку-
ватися з хлопцями після концерту 
та дізнатися про їхні плани:

Руслан Мороз: Ви тільки що 
відпрацювали великий концерт 
у Житомирі. Від імені всіх жито-
мирян хочу подякувати вам. Ре-
ально було дуже круто, драйвово 
і незвично. Ми почали трохи за-
бувати, що таке група «Фрістайл». 
Але перш ніж перейти до само-
го інтерв'ю з групою «Діти Фріс-
тайлу», я хочу поставити досить 
болюче запитання. Ніна Кірсо – 
улюблениця публіки на всьому 
пострадянському просторі, тому 
всі прихильники і шанувальни-
ки групи «Фрістайл» турбуються, 
як себе зараз почуває улюблена 
співачка.

«Діти Фрістайлу»: Почуває 
себе погано. Вже десять місяців 
перебуває в комі, і поки що по-
дальше майбутнє невідомо.

Руслан Мороз: Наші колеги 
і шанувальники Ніни Кірсо про-
сили передати своє молитовне 

співчуття вашій родині і всій групі 
«Фрістайл». Ми молимося за неї 
і сподіваємося, що вона одужає. 
А тепер перейдемо все ж до ва-
шого проекту «Діти Фрістайлу». 
Скажіть, будь ласка, як взагалі 
з'явився цей проект, чому він ви-
ник. Завжди, коли йде мова про 
батьків і дітей, починаються якісь 
конфлікти і непорозуміння. Як 
було у вашому випадку?

«Діти Фрістайлу»: Сама ідея 
належала Андрію Данилку. Років 
десять тому на одному з концер-
тів він жартома сказав Ніні Кірсо: 
«А чому б вам не зробити гурт 
«Діти Фрістайлу»? Тоді було дуже 
модно робити дитячі версії ко-
лективів. Всі посміялися, а Ніна 
навіть злегка образилася: «Які 
діти? Ми ще самі молоді, нам ще 
грати і грати! Ми вже для онуків 
це зробимо». Пізніше ми розпо-
віли про це Анатолію Розанову. 
Йому ідея сподобалася, він років 
десять ходив з нею, ідея виросла, 
як і діти, та й діти виросли. Так 
і з'явилася група «Діти Фрістайлу».

Руслан Мороз: Діти виросли 
і відразу пішли на сцену. Ви стали 
музикантами, бо ваші батьки були 
музикантами і у вас не було іншого 
виходу? (Усміхається.)

«Діти Фрістайлу»: Звичайно, 
батьки – музиканти, і нам не було 
куди діватися. Але нам це й по-
добається. Що дивно. (Сміються.)

Руслан Мороз: Хто пише для 
вас зараз пісні?

«Діти Фрістайлу»: Зараз 
музику пише Анатолій Розанов, 
вірші – Сергій Кузнєцов. Останнім 
часом пробігають тексти Дениса 
Супруненка. Так, на п'ятдесят від-
сотків. Коли ми робимо начерки 
в студії, від них щось залишається, 
Сергій Кузнєцов трошки при-
бирає маячню, і щось виходить. 
(Сміються.)

Руслан Мороз: Ваші пісні ви-
конують інші артисти. Чи немає 
в зв'язку з цим якихось конфліктів?

«Діти Фрістайлу»: На Ютубі 
щось з'являється. Якісь кавери. Нам 
дуже подобається. Рідко коли ви-
конавцям подобається, як співають 
їхні пісні. Це взагалі рідкість. Але 

в будь-якому випадку це приємно. 
Якщо люди хочуть їх співати, то 
значить вони їм потрібні. Особли-
во коли по ресторанах починають 
співати, то це взагалі чудово.

Руслан Мороз: Але ви ж не 
асоціюєте себе тільки з ресторан-
ними музикантами?

«Діти Фрістайлу»: Чому? Тут 
дуже тонкий аспект. Якщо рес-
торанні музиканти співають ці 
пісні, то значить їх про це просять 
люди, а це зі свого боку означає, 
що ці пісні їм подобаються, їм ці 
пісні потрібні. А ці ж люди хо-
дять на наші концерти. Тому це 
прекрасно!

Руслан Мороз: Питання до 
братів Супруненків. У вас, як 
у близнюків, сьогодні було якесь 
амплуа? Один з вас співає про 
кохання щасливе, а другий про 
кохання, але не дуже щасливе… 
(Усміхається.)

Денис Супруненко: Ні, він 
просто сам по собі такий загад-
ковий романтик, йому це йде. Як 
кажуть, сумний, але прикольний.

Руслан Мороз: У всіх артистів 
у театрах, на сцені є свої забобони, 
талісмани, ритуали. У вас такі є?

«Діти Фрістайлу»: Так, у нас є 
такий талісман, але про це краще 
нікому не чути. Перед концертом 
ми просто збираємося в коло, кла-
демо руки один одному на пле-
чі і кожен видає жахливі звуки. 
(Сміються.) Це загальний нала-
штовуючий ритуал перед кожним 
концертом. Це прикол, але став 
талісманом і вже прижився. Не ми 
це вигадали, він вже існував, але 
нам він дуже подобається.

Руслан Мороз: Як у вас про-
ходять репетиції?

«Діти Фрістайлу»: Процес 
народження пісні досить трива-
лий. Спочатку ми робимо дуже 
багато начерків. Анатолій Роза-
нов пише спочатку приспіви, 
потім ми пишемо «рибу». На 
музичному сленгу «риба» – це 
чернетка. Пишеться близько со-
рока – п'ятдесяти таких начерків. 
Але Кузнєцов – геній, він «смажить 
рибу», і з цих п'ятдесяти пілотів 
виходить максимум дві, іноді три 

пісні. Іноді ми беремо те, що у нас 
було написано раніше, але не ви-
конувалося. Так, наприклад, пісня 
«Любимая» у нас пролежала роки 
два в чернетках, а потім ми про 
неї згадали.

Руслан Мороз: Ви виконує-
те пісні як старі, так і нові. Але 
останнім часом у вас з'явилися 
пісні українською мовою. Це у вас 
квотний варіант?

«Діти Фрістайлу»: Пісні 
українською з'явилися у нас не 
останнім часом. Просто так трохи 
співпало, що радіостанції почали 
просити пісні українською. Але 
вони були і раніше. Ми – україн-
ська група, і багато пісень у нас 
існують у двох варіантах – росій-
ською і українською, і обидва варі-
анти користуються популярністю. 
Безліч пісень Сергій Кузнєцов 
переклав українською. У тому 
числі і пісні групи «Фрістайл», 
наприклад «Желтые розы». У нас 
є українська версія, яку ми часто 
співаємо на концертах, – «Жовті 
троянди». Там текст не повністю 
перекладений за змістом, але дуже 
близько і на одну і ту ж тему.

Руслан Мороз: Тоді про тему 
ваших пісень. Сьогодні все було 
про любов. Любов була щаслива, 
нещасна, жорстока…

«Діти Фрістайлу»: Улюбле-
на… (Сміються.)

Руслан Мороз: І ця в тому 
числі. Але іншу тематику ви на-
магалися зачіпати в своїх піснях?

«Діти Фрістайлу»: Так, це 
найтрепетніша тема. Любов ру-
хає світом. Тому якщо щось інше 
і зачіпали, то це не точно.

Руслан Мороз: Ви весь час на 
роботі проводите разом. А як ви 
відпочиваєте?

«Діти Фрістайлу»: Окремо. 
(Сміються.) Що найцікавіше, ми 
всі дуже багато років дружимо, але 
якось так вийшло, що як тільки ми 
почали разом працювати, відпо-
чивати стали окремо.

Руслан Мороз: Скільки років 
ви виступаєте як «Діти Фрістайлу»?

«Діти Фрістайлу»: Тут є кіль-
ка дат. Гастролюємо ми з повною 
програмою не так давно. У складі 
групи «Фрістайл» ми заспівали ра-
зом чотири роки тому, а робота над 
піснями почалася років п'ять тому.

Руслан Мороз: Які ваші плани?
«Діти Фрістайлу»: Рости 

далі! У дітей є така властивість – 
вони ростуть!

Руслан Мороз: Я трохи повто-
рююсь, але як сталося, що немає 
конфлікту між батьками і дітьми? 
Старше покоління не ризикує 
опинитися в тіні вашої слави?

«Діти Фрістайлу»: Ні, у нас 
навіть був спільний тур з групою 
«Фрістайл». Ми чудово ділили сце-
ну, всім було комфортно. У кожно-
го є своя аудиторія.

Руслан Мороз: Щодо аудито-
рії. Яка вона?

«Діти Фрістайлу»: Дивля-
чись по аудиторії, яка приходить 
на наші концерти, ми можемо 
сказати, що це від дітей та до віку, 
поки люди самі здатні прийти 
на концерт. Сьогодні на концерті 
були і юні дівчата років по двад-
цять, і солідні дами у віці. Навіть 
солдати на балконі досиділи до 
кінця, і їм дуже сподобалося. Хоча 
ми хвилювалися, що вони підуть. 
Весь зал підспівував і навіть під-
свічував мобільними телефонами 
в якості ліхтариків. Тобто драйв 
був крутий! На наші концерти 
ходять сім'ями!

P. S. Дякуємо представникам 
Театрально-продюсерської сту-
дії «Siluet- Event entertaintment 
company» Григорію Красницько-
му та Сергію Полубінському за 
можливість отримати ексклю-
зивне інтерв'ю від групи «Діти 
Фрістайлу».

У Житомирі «Діти Фрістайлу» 
«порвали» зал
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Молодь відзначила День Європи 
фестивалем «Стріт Арт Фест – 2019»

У найбільшому концертному 
майданчику міста – літньому те-
атрі «Ракушка» – успішно прой-
шов вже традиційний щорічний 
український молодіжний фести-
валь сучасних субкультур «Стріт 
Арт Фест – 2019», присвячений 
Дню Європи, який був організо-
ваний за сприяння управління 
національно-патріотичного ви-
ховання, молоді та спорту Жито-
мирської облдержадміністрації, 
управління культури Житомир-
ської міськради, мистецького 
проекту «Академія зірок» та 
міжнародної корпорації танцю 
«T-Squad Dance School».

З 7-ї години ранку сцену 
«Ракушки» розпочали готувати 
до фестивалю – встановлювали 
звукове та світлове сценічне об-
ладнання, а близько 10-ї годи-
ни концертну залу заповнили 
понад дві сотні учасників, і не 
тільки з Житомира, а й з Києва, 
Малина, Коростишева, Бердиче-
ва та ін. Об 11 годині Житомир 
зустрічав гостей – столичних про-
фесійних суддів танцювальних 
змагань: Данила Демехіна – хоре-
ографа всеукраїнського телепро-
екту «Танці з зірками», постанов-
ника «Чорноморських ігор-2018», 
педагога з сучасної хореографії 
столичних танцювальних студій 
«Myway Dance Centre» та «Open 
Art Studio», учасника всеукраїн-
ського телепроекту «Танцюють 
всі», Макса Чижевського – хоре-
ографа, керівника танцювальної 
школи West dance school, презен-
тера майстер-класів по Україні, 
організатора масштабних заходів 
«Ternopil dance day», «Ternopil 
dance camp», а також головного 
суддю фестивалю Олександра 
Кравця aka BadaBoom, який брав 
участь у широкомасштабних 
шоу виконавця Монатіка, «Го-
лос країни», «M1Awards 2017», 
«Viva – найкрасивші 2017», поста-
новника відеокліпів Alina Pash, 
Gad Elbaz, Yaakov Swekey, орга-

нізатора багатьох танцювальних 
шоу в Україні.

Розпочалась конкурсна про-
грама фестивалю одиночними 
батлами у різних вікових кате-
горіях. Переможцями було ви-
знано: серед молодших – Анну 
Хоменко (м. Житомир), серед-
ніх – Нео (м. Малин), старших – 
Даніелу Таран (м. Житомир).

Кожен учасник фестивалю 
також підготував сольний кон-
курсний виступ. Призові місця 
розподілились наступним чи-
ном: серед юніорів І – Анастасія 
Сірош, ІІ – Єлизавета Терещенко, 
ІІІ – Віола Пасечник; серед дорос-
лих І – Анна Рятте, ІІ – Ольга Ку-
черенко, ІІІ – Артур Городнічин.

У перервах проводились 
пізнавальні акції, руханки, 
працював молодіжний диску-

сійний клуб.
Друга половина фестивалю 

розпочалась із змагання тан-
цювальних колективів у стилі 
хіп-хоп «Шоу вуличного сти-
лю». Судді визнали перемож-
цями наступні колективи: но-
мінація «Fusion dance show»: 
І – «Club Leaders», ІІ – «FDE Soul», 
ІІІ – «Ladies Dance»; номінація 
«Dance show adult»: І – «TS-Two», 

ІІ – «MTV Pro»; у «Dance Show 
Varsity» І місце – «FDE Girls» (м. 
Малин), ІІ – «TS-One», ІІІ – «FDE 
Band» (м. Малин).

Надвечір відбулось велике 
урочисте нагородження пере-
можців фестивалю та заключний 
гала-концерт. Свою пісенну твор-
чість дарували солісти «Brand 
Studio» Анастасія Єдлінська, 
Даша Коваль, Аліна Радзівон, 

солісти вокальної студії «Акорд» 
Денис Любченко, Анна Ступак, 
Андрій Дяченко, солісти «Шоу 
Сергія Вікторова» Наталія Яблон-
ська, Олена Галенза, лунала су-
часна європейська та українська 
музика.

Генеральний медіа-партнер 
фестивалю – телерадіокомпанія 
«ЕФІР» та радіо «ХІТ FM», «Радіо 
Рокс», «Русское» радіо Україна», 

«Радіо НВ». Ексклюзивний медіа-
партнер – газета «20 хвилин». Екс-
клюзивний радіо-партнер – «Жи-
томирська хвиля». Інформаційні 
партнери – РА «Прайм», інтернет-
сайти: zhitomir.info, 0412.ua, Афі-
ша Житомира, Рупор Житомира, 
Moemisto.ua, Zamkova.info, dks.
com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир 
Today, газети «Авізо», «Імперія-
TV», «Пульс».
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Ігор Гарбуза

На житомирському 
Смолянському кладо-
вищі поховано багато 
відомих житомирян. 
Це письменники Єв-
ген Концевич і Борис 
Тен, вчений Бурхов-
ський, багато інших.

Але зараз ми трошки не про 
них…

З давніх часів людство мірку-
вало про смерть і життя, про дов-
голіття і омолодження. У казках 
герої могли стрибнути в молоко 
і помолодшати, з'їсти молодильні 
яблучка. Було ще достатньо спо-
собів та засобів для подовжен-
ня життя. У Біблії довголіття 
пов'язане з морально-духовним 
станом людини. У вічній книзі го-
вориться, що люди колись жили 
більше 900 років. Але стан чистоти 
їхніх душ і сердець затьмарював-
ся, і термін життя почав скоро-
чуватись. У двадцятому столітті, 
столітті торжества раціоналізму 
і наукового пізнання світу, ство-
рили науку про старіння – ге-
ронтологію. Поки вона нам не 
обіцяє таблеток довголіття, хоча 

для багатьох дещо робить. Новий 
науковий напрямок збирає доку-
ментально підтверджені відомості 
про довгожителів. Поки що відо-
мі довгожителі прожили трохи 
більше 120 років.

Нещодавно одне з поховань 
отримало всеукраїнську попу-
лярність. На надгробку написано: 
«Овечкіна Марія Ксенофонтівна 
1810–1940. Мир праху твоєму, до-
рога бабуся». Невідома нам жито-
мирянка прожила 130 з полови-
ною років. Заступник директора 
інституту геронтології Валерій 
Шатило вважає, що таке цілком 
можливо було. Але він вважає, 
що довіряти треба документу, а не 
словам родичів.

На жаль, немає можливості 
документально перевірити, чи 
жила наша землячка настільки 
довгий вік. Але ми спробуємо за-
стосувати історико-психологічний 
аналіз. На Кавказі у суспільстві 
довгожитель – почесна особа аулу, 
а часом і цілої республіки. Тому 
іноді людям похилого віку при-
писують роки. У нас такої традиції 
немає. Зазвичай, коли хочуть під-
креслити щось у особи, яку похо-
вано, на пам'ятнику пишуть його 
соціальний або професійний ста-
тус. На дворянських похованнях 
нерідко вказують вік. У даному 
випадку на пам'ятнику ніхто не 
підкреслив вік жінки. У родичів не 
було мотиву писати на пам'ятнику 

саме про 130 років життя.
Не можна виключати помилку 

майстра, який виготовляв над-
гробний пам'ятник. Але у 1940-му 
році родичі Марії Ксенофонтів-
ни Овечкіної повинні були бути 
грамотними, і вони не могли не 
помітити помилку, яку неважко 
було виправити.

Епітафія завершується по-
бажанням: «Мир праху твоєму, 
дорога бабуся». Це говорить про 
те, що її ховали не діти, а внуки. 
Значить, на момент її смерті в жи-
вих не було ні чоловіка, ні дітей. 
Це служить непрямим підтвер-
дженням, що Марія Ксенофонтів-
на прожила довгий вік. Так само 

цей напис на надгробку говорить 
про те, що між нею і внуками був 
сильний психологічний зв'язок, 
тобто спорідненість душ. Вони 
її називають не просто бабусею, 
а дорогою бабусею. Тут для нас 
відкривається одна з таємниць її 
довголіття – хороший душевний 
клімат у родині. Вона, мабуть, 
була бажаною людиною в сім'ї, її 
оточували турбота і увага родичів. 
Лікарі кажуть, що тепла сімейна 
атмосфера дозволяє продовжити 
життя навіть важкохворих.

Чи можна знайти документи, 
що підтверджують довголіття жи-
томирянки? Цілком ймовірно, що 
їх просто немає. Вона народилася 
за часів імператора Олександра I, за 
2 роки до наполеонівської навали. 
Можливо, що вона була з кріпаків. 
Можна висунути безліч версій про 
те, як складалося її життя. Також 
можна з упевненістю сказати, що 
до 1830-го року вона вийшла за-
між, в ті часи намагалися стати 
під вінець до 20 років. Прізвище 
в неї Овечкіна, тобто вона була за 
чоловіком, прізвище якого не міс-
цеве. Спробуємо намалювати її 
життєвий шлях. Припустимо, що 
Марія Ксенофонтівна жила в часи, 
коли було два базових стани: дво-
ряни і селяни. Марія була з селян 
і вийшла заміж за селянина, якого 
забрали в солдати. Тоді служили 
довго – 25 років. Дружини солдатів 
отримували юридичну свободу 

від поміщика і податкової гро-
мади. Після закінчення служби 
їх зазвичай відправляли служити 
сторожами, в пожежні команди 
і т. д. Можливо, чоловік Марії Ксе-
нофонтівна служив у житомир-
ській пожежній команді і гасив 
пожежі. Потім благовірний помер, 
і вже вона жила під опікою дітей 
і онуків. Допомагала їм виховува-
ти своїх дітей, ходила до церкви, 
з молитвою робила домашню 
роботу. Так у сімейних турботах 
пройшло ціле століття. Незабаром 
почалася Перша світова війна, а по-
тім – революція та інші бурхливі 
події. Напевно, турбувалася Марія 
Ксенофонтівна про своїх онуків, 
правнуків і тихо молилася про них.

Наведемо ще приклад дов-
голіття. У 1912 році святкували 
100-річчя Бородінської битви. По 
всій імперії розіслали запит про 
наявність живих свідків битви. 
Їх виявилося 25 осіб. Серед них 
був учасник бою фельдфебель 
Волинського піхотного полку 
Аким Вінтинюк (інші варіанти: 
Войтвенюк або Войтинюк), якому 
йшов 123-й рік життя. За інфор-
мацією журналу «Огонек» № 34 
за 1912 рік, у тому ж 1912-му році 
йому було 133 (сто тридцять три) 
роки. Скільки ще прожив – од-
ному Богу відомо. Як бачимо, 
людина може прожити довгий 
вік і насолодитися спілкуванням 
з праправнуками.

За останні роки 
в Житомирській об-
ласті зросла захворю-
ваність серед окремих 
професійних груп на-
селення на кліщовий 
іксодовий бореліоз 
(хворобу Лайма).

Захворювання характеризу-
ється поліморфізмом клінічних 
проявів та є вагомою медичною 
проблемою з огляду на можли-
вість ураження багатьох органів 
і систем. Серед найбільш харак-
терних є ураження шкіри, нер-
вової системи, суглобів, серця. 
При несвоєчасній діагностиці та 
без належного лікування хвороба 
має схильність до хронізації та 
призводить до тривалої непра-
цездатності, інвалідності, а іноді 

до смерті людини.
Захворюваності на хворобу 

Лайма притаманна сезонність, 
яка зумовлена біологією кліщів, 
їхньою активністю в період з квіт-
ня по жовтень.

Передається хвороба через 
укуси заражених збудником хво-
роби Лайма кліщів.

До груп високого ризику ін-
фікування Лайм-бореліозом на-
лежать робітники лісового гос-
подарства, мисливці, а також все 
населення при відвідуванні лісів, 
парків, присадибних ділянок в пе-
ріод активності іксодових кліщів.

В Україні на сьогодні склалася 
критична ситуація щодо хвороби 
Лайма в тих областях, які мають 
ліси. Тернопільським центром до-
слідження Лайм-бореліозу про-
водились вибіркові обстеження 
працівників лісогосподарств Тер-
нопільської, Житомирської (у 2-х 
лісогосподарствах), Закарпатської, 
Рівненської, Волинської і Сумської 

областей. Отримані результати 
свідчать, що серед обстежених 
43% лісників Тернопільської, 58% 
лісників Житомирщини мають 
антитіла до борелій, які викли-
кають хворобу Лайма.

Актуальність проблеми під-
тверджується виявленням ви-
падків інфікування працівників 
лісового господарства на Жито-
мирщині хворобою Лайма у по-
точному році. Станом на 10.05.19 
р. ДУ «Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ Укра-
їни» обстежено 582 працівники 
лісогосподарств, у 129 (22,1%) з них 
виявлені антитіла до борелій. Так, 
при дослідженні сироваток крові 
сучасним високочутливим мето-
дом імуноферментного аналізу 
(ІФА) – 34% робітників Ємільчин-
ського лісгоспу, 32% – робітників 
Пулинського ЛГ, 15% – Олевського 
ЛГЗ, 21% – Новоград-Волинського 
та інших лісгоспів мали позитивні 
результати.

Вакцинація проти 
даної хвороби відсутня.

Тільки своєчасне об-
стеження та виявлення 
факту інфікування дає 
змогу лікарям інфекціо-
ністам призначити ліку-
вання хворим і не допус-
тити важких ускладнень.

Звертаємось до керівників 
держлісгоспів Житомирщини 
з метою своєчасного виявлення та 
лікування хвороби Лайма органі-
зовувати щорічне профілактичне 
обстеження працівників лісгоспів.

Дана проблема не повинна 
залишити байдужими жодного 
керівника, адже від стану здоров’я 
ваших працівників залежить на-
лагоджена робота та успіх ваших 
підприємств.

Звертаємося до всього населен-
ня області: у разі виявлення на тілі 
кліща необхідно доставити його 
в лабораторію на дослідження 
наявності збудників кліщового 

бореліозу та провести визначен-
ня в сироватці крові специфічних 
антитіл класу IgM та IgG у разі 
інфікування.

ДУ «Житомирський облас-
ний лабораторний центр МОЗ 
України» проводить лабораторні 
дослідження сироваток крові на 
сучасному лабораторному облад-
нанні методом імуноферментного 
аналізу (ІФА) та проводить лабора-
торні дослідження кліщів, знятих 
з людей, на наявність збудників 
кліщового бореліозу.

Житомирський обласний 
лабораторний центр  

МОЗ України

На Житомирщині зростає  
захворюваність на бореліоз

СЕНСАЦІЯ: знайдена могила  
житомирянки, котра прожила 130 років
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Так, на території 
ДП «Городницьке ЛГ» 
постраждали ліси на 
площі 258 га, на тери-
торії Новоград-Волин-
ського ДЛМГ площа 
пошкоджених різно-
вікових насаджень 
становить 305 га.

Про це повідомила прес-
служба Житомирського ОУЛМГ.

«20 травня обласна комісія 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуа-
цій Житомирської ОДА на поза-
черговому засіданні розглянула 
питання про виникнення над-
звичайної ситуації, пов’язаної 

із значними опадами, сильним 
вітром, великим градом, що охо-
пила Новоград-Волинський та 
Ємільчинський райони області.

Заслухавши інформацію Ро-
мана Ільїна, першого заступника 
начальника управління Жито-
мирського обласного управління 
лісового та мисливського госпо-
дарства, та Олега Держанівського, 
заступника начальника управ-
ління з реагування на надзви-
чайні ситуації управління ДСНС 
України у Житомирській області, 
комісія вирішила класифікувати 
зазначену подію як надзвичайну 
ситуацію природного характеру 
місцевого рівня», – йдеться у по-
відомленні.

Нині спеціалісти Житомир-
ського обласного управління лісо-
вого та мисливського господарства 
та державних лісогосподарських 

підприємств проводять обстежен-
ня пошкоджених та загиблих вна-
слідок буревію насаджень, обрахо-
вують збитки, заподіяні лісовому 
господарству, а також витрати, 
пов’язані із ліквідацією наслідків 
негоди, відповідно до Методики 
оцінки збитків від наслідків над-
звичайних ситуацій техногенного 
і природного характеру.

Нагадаємо, що 16–17 травня 
внаслідок негоди (сильний вітер, 
велика кількість опадів, град) 
було пошкоджено покрівлі при-
ватних домогосподарств у двох 
районах області. На землях лі-
согосподарського призначення 
державних підприємств «Горо-
дницьке ЛГ» та «Новоград-Во-
линське ДЛМГ» сталося масове 
пошкодження та загибель лісових 
масивів з різновіковими лісовими 
насадженнями.

Українці можуть 
вільно подорожувати 
без віз до 133 країн 
світу, а український 
паспорт посідає 23 
сходинку у рейтингу 
впливовості паспор-
тів.

Ще кілька років тому такі 
цифри здавались нереальними, 
адже кількість безвізових країн 
була на третину меншою. Сут-
тєво покращити рівень свободи 
пересування світом для україн-
ців вдалось завдяки безвізовому 
режиму із Європою. Які перева-
ги дала візова лібералізація з ЄС 
і чи існує загроза скасування 
безвізу через зміну Президента, 
аналізували експерти Центру 
громадського моніторингу та 
контролю.

Більше подорожей
Два роки тому, 11 травня 2017 

року, Рада ЄС ухвалила рішен-
ня скасувати візи для громадян 
України, які здійснюють корот-
кострокові поїздки. Рівно через 
місяць, 11 червня, для українців 
із біометричними паспортами 
відкрились кордони 30-ти країн 
ЄС і Шенгенської зони. З того часу 
перевагами безвізу з Євросоюзом 
скористалися понад 2,5 мільйо-
на українців. Всього за два роки 
громадяни України здійснили 
більше ніж 33 мільйони поїздок 
до країн ЄС.

Як свідчить статистика Дер-
жавної прикордонної служби, 
кількість охочих до подорожей 
українців зростає з року в рік. Так, 
2018 року кількість українців, які 
виїжджали до Європи, збільши-
лась на 6%.

Найчастіше українці подоро-
жують до Європи літаком. Торік 
повітряний транспорт обрали 
10,7 млн осіб, що на 29% більше, 
ніж 2017 року. Таку популярність 
експерти пояснюють активним 
розвитком лоукостерів, зокрема, 
збільшенням кількості рейсів Wizz 
Air і Ryanair з України.

Традиційно українці переваж-
но виїжджали до ЄС через сусідні 
Польщу та Угорщину. За даними 
прикордонної служби, у 2018 році 
наші громадяни стали частіше їз-
дити до Німеччини (165 тис. осіб), 
Італії (125 тис.), Іспанії (50 тис.), 
Греції та Данії (30 тис.), Австрії 
і Кіпру (по 25 тис.).

Щодо відмов на в’їзд до ЄС, 
якими лякали українців, їх не так 
багато. За 2018 рік відмови у пере-
тині кордону отримали 58 тисяч 
українців.

«Чому найчастіше відмовля-
ють? Найчастіше це тому, що не 
всі можуть підтвердити свою мету 
візиту. Не треба забувати, що, хоч 
і віза, як перший фільтр, скасо-
вана, однак на кордоні перевірка 
все одно здійснюється. Необхідно 
пам'ятати, що з собою варто мати 
підтверджувальні документи, і пе-
ред поїздкою бажано подивитися 
на цей перелік документів», – по-
яснює виконавчий директор гро-
мадської організації «Європа без 

бар’єрів» Ірина Сушко.
Експерти кажуть, що загалом 

українці є законослухняними 
мандрівниками і не порушують 
вимог безвізових поїздок.

«Головне, що з кожною поїзд-
кою українські громадяни везуть 
додому нові знання і контакти, 
які допомагають державі робити 
процеси євроінтеграції незворот-
ними», – коментують у Представ-
ництві України при ЄС.

Чи загрожують безвізу 
українські вибори?

Протягом двох років роботи 
безвізу соцмережами ширилися 
різні чутки про його обмеження 
або скасування. Спочатку укра-
їнців лякали, що безвіз ніколи 
не запрацює, потім казали про 
можливі масові відмови у в'їзді 

та пророкували проблеми з до-
кументами. Остання хвиля чуток 
пов’язана із виборами Президента 
України, що нібито через пере-
могу Володимира Зеленського 
в країни відберуть безвіз.

Експерти наголошують, що 
це міф, адже Україна отримала 
безвізовий режим завдяки про-
веденим реформам, і обрання 
нового президента саме по собі 
нічого не змінює. Підставою для 
лібералізації візового режиму для 
України став успішно виконаний 
безвізовий план у відповідності до 
принципів Східного партнерства.

Голова представництва ЄС 
в Україні Хюг Мінгареллі вже 
заявив, що станом на сьогодні 
немає жодних причин для ска-
сування безвізового режиму для 
українських громадян. При цьому 
дипломат наголосив, що Украї-

на має продовжити співпрацю 
з МВФ для забезпечення макрофі-
нансової стабільності, забезпечити 
верховенство права, незалежність 
роботи антикорупційних органів. 
Так само чутки про обмеження 
безвізового режиму спростовують 
українські дипломати.

«Безвіз не прив'язаний до 
результатів президентських ви-
борів. Є цілком чіткі критерії, 
яким повинна відповідати Укра-
їна, щоб користуватися безвізо-
вим режимом з Європейським 
союзом. Через зміну Президента 
України такі проблеми не по-
чнуться», –запевняє постійний 
представник України при Раді 
Європи Дмитро Кулеба.

Віце-прем’єр-міністр з питань 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції Іванна Климпуш-Цин-
цадзе впевнена у міцних стосун-
ках із Європою і сподівається, 
що Україна і надалі виконува-
тиме взяті на себе зобов’язання 
в рамках наданої з боку ЄС візової 
лібералізації.

«Те, що ми сприймаємо як 
даність, – безвіз для пересування 
людей, – буде частиною нашого 
життя і надалі», – переконана віце-
прем’єр.

Експерти погоджуються, що 
статистика безвізових років досить 
втішна і кількість мандрівників 
надалі буде рости. Адже за остан-
ні два роки безвізовий режим із 
Євросоюзом уже став звичним 
і зручним для українців, і що 
найважливіше – запустив незво-
ротні процеси інтеграції України 
до Європи.

Безвіз із Європою на дистанції двох років

Наслідки буревію з поваленням лісу  
у Новоград-Волинському та Ємільчинському 
районах визнали надзвичайною ситуацією
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

АДМІНІСТРАТОР НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ В ХОСТЕЛ У М.КИЄВІ. 
ТЕРМІНОВО. ЗП ВІД 8000ГРН + 
%. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
0993894544,0968848555

•	Арматурники, бетонярі,	опера-

тори	обладнання	в	компанію	ТОВ	

Брего.	Надаємо	житло.	Гідна	з/п.	

Офіційне	 працевлаштування.	

МР:Житомирська	обл,	Радомишль-

ський	р-н,	с.	Мірча.	0662552413,Ми-

кола,0975493516

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

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

ВЕЛИКЕ М`ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО (М.ЖИТОМИР) ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ ДОСВІДЧЕНИХ ОБВАЛЬ-
НИКІВ І ЖИЛУВАЛЬНИКІВ М`ЯСА 
(ЯЛОВИЧИНА, СВИНИНА). ВАХТО-
ВИЙ МЕТОД, ЩОТИЖНЕВА ОПЛАТА, 
750 ГРН./ТОННА. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО 
ЖИТЛОМ, ХАРЧУВАННЯМ, СПЕЦО-
ДЯГОМ. 0674122004

• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ 
НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. 
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 
7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-
ВОЗКА ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКА-
ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

•	Виробникові с/г	техніки	(м.Одеса)	
потрібні:	підсобний	робітник,	ван-
тажник,	токар,	зварювальник,	контр-
олер	ОТК,	слюсар-ремонтник,	фре-
зерувальник,	електрик,	різальник	
металу.	ЗП	висока,	гуртожиток.	
0504927524

•	Виробникові с/г	техніки	(Одеса)	
потрібні	з	навчанням:	оператор	
верстатів	з	ЧПУ,	формувальник,	
плавильщик,	 зачісчик-наждач-
ник,	шліфувальник,	сверловщик,	
слюсар-ремонтник,	терміст,	авто-
клавщиця.	ЗП	висока,	гуртожиток.	
0504927524

•	Виробництво фруктових	соків	в	
с.Михайлівка-Рубежівка	(Київська	
обл.)	запрошує	на	роботу:	слюса-
рів,	зварювальників	(аргон,	чорний	
метал)	і	операторів	на	лінію	вироб-
ництва.	Висока	ЗП,	офіц.прац-ня,	
житло+харчування.	0677437577

ВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАК-
СИ». ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА 
+ ПРОЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТО-
МОБИЛЬ. 0675488050.НЕАГЕНТСТВО

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

ВОДІЙ КАТ. С (ДОСВІД РОБОТИ НА 
ЗІЛ-130+МІКРОАВТОБУС). АЛКОЗА-
ЛЕЖНИХ ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ! 
РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. З/П 
11000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

• ВОДІЙ НА МАШИНУ DAF НА ПОСТІЙ-
НЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗА-
ВОД У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116

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

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

• ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА НА ВИРОБНИ-
ЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. 
БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. 
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-
ВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКА-
ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

ЗАПРАВЩИКА НА АЗС (ЧЕРТА ГО-
РОДА). СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050,НЕАГЕНТСТВО

•	Запрошуємо на	роботу:	прасу-
вальниць,	вантажників,	водіїв,	слю-
сарів.	Безкоштовне	житло,	пільго-
ве	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	працевлашту-
вання	в	Польщі,	різні	вакансії,	
доїзд	до	місця	роботи,	можливе	
працевлаштування	по	безвізу.	
(099)2430263,(095)0419267.
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• ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ РИБИ НА ВИ-

РОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- 

М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. 

НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 

ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-

ВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКА-

ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 

0674343698,0674343683

•	Оператор виробничої	лінії	(авто-

мобільне	виробництво)	в	м.	Львів	

і	м.	Луцьк	(чол/жін	без	досвіду	ро-

боти).	З/пл	10000-13000	грн,	житло,	

0974304077;0952915556;06784258

51;0734017

ОФІЦІЙНА РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЗП ВІД 
26000-40000 ГРН. В МІСЯЦЬ. ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ВІЗИ. ТОВ 
"ЄВРОПЕЙСЬКЕ-ЖИТТЯ". АГЕНСТВО 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДО-
НОМ. ЛІЦЕНЗІЯ № 1610 ВІД 30.10.18 
0988650242 (VIBER)

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБО-
ТИ ЗА КОРДОНОМ (НІМЕЧЧИ-
НА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, 
ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). 
ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, 
ЧЕХІЇ, ЛИТВИ. БЕЗКОШТОВНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРО-
ВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ. МСПУ 
621 ВIД 07.06.2016. Т. 0671314628, 
0635644683,097681875

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

КОМПАНІЯ MOTO UBER UKRAINE ЗА-
ПРОШУЄ СТАТИ ВОДІЄМ, В ЗВ`ЯЗКУ 
З ПОСТІЙНИМ ПОПОВНЕННЯМ АВ-
ТОПАРКУ. НАДАЄМО І ОПЛАЧУЄ-
МО ЖИТЛО І ХАРЧУВАННЯ. ГРАФІК: 
ОДИН НА АВТО, 12 ЧЕРЕЗ 12. ЗП ВІД 
18000 ГРН. У МІСЯЦЬ. МОЖЛИВИЙ 
ВИКУП АВТОМОБІЛЯ. 0936655193

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

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

• МЕХАНІК С/Г, ОПЕРАТОРИ ПОЛИ-
ВАЛЬНИХ МАШИН, ОПЕРАТОРИ В КОН-
СЕРВНИЙ ЦЕХ, ТРАКТОРИСТИ, ВОДІЇ, 
СЛЮСАРІ, РІЗНОРОБОЧІ, СТЕРИЛІЗА-
ТОРИ НА СЕЗОН В С. МИРНЕ, ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛ. ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ. 
0504900446

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-
ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РО-
БОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО 
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 
0974870271

• ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В 
ПОЛЬЩІ. ПО ВІЗАМ ТА БІОПАСПОРТАМ. 
ПРЯМИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ. З/П ВІД 18 
500ГРН ЧИСТИМИ. ЖИТЛО, ОДЯГ, МЕ-
ДОГЛЯД ЗА РАХУНОК КОМПАНІЇ. ПО-
ВНИЙ СУПРОВІД. ЗУСТРІЧ ПО ПРИЇЗДУ. 
ЛІЦ 197 ВІД 29.02.16. +380681836007 
VIBER, +380500122633VIBER

ОХОРОННИК (ВОДІЙ), ВАХТА. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА 10 000ГРН. ПРО-
ЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК КОМ-
ПАНІЇ, ОПЛАТА ВЧАСНО. М.КИЇВ. 
0685728390,0950135941ОЛЕКСАН-
ДРОЛЕКСАНДРО

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУ-
ВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА 
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБО-
ТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД 
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИ-
ВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ ЗА 
РАХУНОК ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/
ДОБА. 0635364282,0674741643

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

•	Підсобний робітник.	 Заро-
бітна	 плата	 при	 співбесіді	 .	
0975171263Олег

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ. КОМФОРТНІ УМОВИ ПРАЦІ 
В ОФІСІ. ДОХІД ДО 6000 ГРН + ПРЕ-
МІЇ. 0675970717

ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВ-
НИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБО-
ТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 
0974823119,ЛАРИСА

ПОТРІБНА БРИГАДА БЕТОНЯРІВ, 
МОНТАЖНИКІВ МЕТАЛОКОНСТРУК-
ЦІЙ І ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ. 
ВІДРЯДЖЕННЯ. 0675723562,063859
6490,0501600016.

•	Потрібні автокомпанії	в	м.Київ:	
автослюсарі,	 машиніст	 авто-
крану,	 будівельник-різнороб.	
Безкоштовне	 проживання,	 по-
вний	 соц.пакет,	 оформлення.	
Пріймаємо	без	досвіду	роботи.	
0502222559Артем,0505829757Олег

•	Потрібні працівники	по	догляду	
за	хворими	та	людьми	похилого	
віку.	Робота	на	виїзд.	Зарплата	від	
13000	грн.	0660271662

•	Потрібні працівниці	на	прополку	і	
посадку	рослин.	Житло	надається.	
Приватний	розплідник	рослин	в	Ки-
ївській	обл.	0674458987,0503105337
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 1/2 част. об'єкта незаверш. будівн. заг.пл. 101.6 кв.м. та зем.ділянка заг.пл. 
0.0508 га, К/Н1810136600:04:013:0039, за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких 
(Шелушкова), 24. Дата торгів: 14.06.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. 
Лот №350571 (уцінено лот № 338684);

2. Двоповерх. житл.будинок заг.пл. 300,3 кв.м., житл.пл. 119,6 кв.м. та зем.ділянка 
пл. 0,25 га, К/Н1820887201:02:001:0219, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський 
р-н, с. Хажин, вул. Двірська, 4. Дата торгів: 14.06.2019 09:00. Дод.інформація:  https://
setam.net.ua. Лот №350546 (уцінено лот № 341495);

3. Нежитл.будівля, котельня літ.З, заг.пл. 174.1 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата торгів: 14.06.2019 09:00. Дод.інфор-
мація:  https://setam.net.ua. Лот №350563 (уцінено лот № 340657);

4. Нежиле приміщ. літ."А", заг.пл. 79,80 кв.м., за адресою: м. Житомир, БОС, 
1/127. Дата торгів: 14.06.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №350561 
(уцінено лот № 340061);

5. Зем.ділянка пл. 0.1 га К/Н1822087200:02:001:0319 за адресою: Житомирська 
обл., с. Тетерівка, масив №4, діл. №25. Дата торгів: 14.06.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №349909.         

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИ-
ТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA, 
RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)924
2613,(050)5158585,(067)9040066

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

ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ОХОРОНЦІВ 
НА ВАХТУ. ПРОЇЗД, ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0976178425

ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН У М. ЖИТОМИРІ ЗАПРОШУЄТЬ-
СЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ. ГР 
7/7 АБО 3/3. ЗП СТАВКА + %. ХОРОШІ 
УМОВИ РОБОТИ. 0635151051

ПРОДАВЦА В ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ. 
УДОБНЫЙ ГРАФИК. СТАБИЛЬНАЯ 
ЗАРПЛАТА. 0675488050.НЕАГЕНТ-
СТВО

• РАЗНОРАБОЧИЕ. ДЕНЫШИ. ОПЛАТА 

ДОРОГИ. РАБОТА С ДОСКОЙ, ВАГОН-

КОЙ, СОРТИРОВКА, ПЕРЕКЛАДКА, 

ФАСОВКА. ЗАРПЛАТА ОТ 300 ГРН. В 

ДЕНЬ. 0971159805

•	Рибопереробному підприємству	

(Київська	область)	потрібні	паку-

вальники	продукції,	обробники	

риби,	водій	навантажувача,	облі-

ковець,	вантажники.	ЗП	від	11000	

грн.	Безкоштовне	житло	і	обіди.	

0978101848,0509531032.

• РІЗАЛЬНИКИ М‘ЯСОПРОДУКТІВ НА 

ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. 

МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 

7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАН-

НЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. 

РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, 

АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕ-

ВОГО. 0674343698,0674343683

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВСІ ВАКАНСІЇ 
БЕЗКОШТ., ВІД ПРЯМОГО РОБОТО-
ДАВЦЯ. 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: ПОЛЬ-
ЩА, ФРАНЦІЯ, ГОЛАНДІЯ, ПО-
ТРІБНІ МОНТЕРИ МЕТАЛЕВИХ 
СТЕЛАЖІВ НА СКЛАДАХ, ОФІЦІЙ-
НЕ ПРАЦЕВЛАШТ., ПРОЖИВАН-
НЯ, РОБ.ОДЯГ, ДОВІЗ ДО РОБОТИ 
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ, З/П 
20000-40000ГРН. (099)2999407VIB
ER,(097)8989939,(097)8888

• РОБОТА. РІЗНОРОБОЧІ ТА ПАС-
ТУХИ  НА  ФЕРМУ.  ПРОЖИВАН-
НЯ.  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 ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. 
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 
7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАН-
НЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. 
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, 
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕ-
ВОГО. 0674343698,0674343683

•	Спеціаліст з	фарбування	автомо-
білів	на	СТО	в	м.	Житомир.	Деталі	
обговорюються.	0674048782

• СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПРОИЗВОД-
СТВО 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 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! Запрошуються	на	ро-
боту	Доглядальниці!	Графік	-	вах-
товий.	Харчування	та	проживан-
ня	-	безкоштовне!	Оплата	від	250	
грн.	день	і	вище!	Можна	без	досві-
ду	роботи	-	навчимо!	Гарні	умови.	
0972430303

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

•	Швейцарський виробник	ГЛАС	
ТРЬОШ	КИЇВ	запрошує	робочих	
на	роботу	в	м.	Київ!	Г/р	5-денний,	
можливо	без	д/р,	офіційне	працев-
лаштування	з	першого	дня,	надаємо	
житло!	0674969050(пнпт09:0017:00)

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

•	Продам або	здам	в	оренду	буди-
нок	с.	Левків,	не	далеко,	біля	цен-
тру;	поруч	ліс,	річка;	0.42	га	землі.	
Ціна	договірна.	0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті 

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

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗА-
ЛУ. 0977228822,0665711000
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ТОВ «ФРАМ» має намір отримати доповнення до дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря додатковим стаціонарним джерелом, яке розташова-
не за адресою: м. Житомир, вул. Фастівська, 11. Основна діяльність – виробництво 
дерев'яних виробів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбува-
ються  при роботі додаткового джерела викидів: твердопаливний котел марки Альтеп 
типу КТ-ЗЕ-N. Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне 
повітря додатковим стаціонарним джерелом в кількості, т/рік:сполуки азоту – 0,061; 
вуглецю оксид – 0,060; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,034. Як 
виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря концентрації забруднюючих 
речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) 
атмосферного повітря населених міст як у межах так і поза межами СЗЗ по всім за-
бруднюючим речовинам, на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для 
отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління екології 
та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Зауваження 
та пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 
місяця з дня публікації до Житомирської міської ради за адресою м. Житомир, вул. 
С.П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Розробник обгрунтовуючих матеріалів – 
ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

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

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

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	Самоскидні причепи	2ПТС-4,	
2ПТС-5,	ГКБ-818,	 зняті	 з	облі-
ку,	товарний	вигляд,	в	роботу.	
(096)3507337,(099)0585081

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

•	Кузови до	автомобілів	війско-
вого	зразка	ЗІЛ-131	(2	одиниці),	
ГАЗ-66	(1	одиниця)	тентований.	
(099)0585081,(093)0458242

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-
ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗ-
БИР.  КОМБАЙНІВ,  КАРТОПЛЕСА-
ДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. 
WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 
(067)6713553, (063)9628236

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

•	Продам с/г	техніку:	трактори	Т-25,	
прес-підбирачі,	комбайни	карто-
пляні,	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	(но-
вий)	КСО-4.0;	6.0;	8.0,	КРН-5.0;	6.0.	
Дискова	борона	(нова).	Сівалка	(піс-
ля	кап.рем)	СЗ-3.6,	СЗ-5.4,	Тодак-8.	
0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Запчастини до	китайських	міні-
тракторів	Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	
Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.agrozone.
com.ua	.	(050)1811180,(097)181101
1,(093)0881880.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ОТСЕВ,  РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕ-
РЕГНОЙ,  ПОДШИВКА.  ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСО-
РА. 0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.15. Металообробне 
обладнання. Продам 

•	Куплю токарне,	фрезерне	осна-
щення,	верстати,	лещата,	патрони,	
фрези,	великі	свердла,	люнети,	різ-
ці,	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	до-
ставкою	на	дом.	0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТО-
МИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 
4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ 
ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 
0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

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

•	Куп.лічильники Гейгера,	Re-
трубки.	Радіолампи	ГУ,	ГИ,6н,6ж,6п,	
в	т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	
Вак.конденсатори.	0979902807

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

• МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ. ПРАК-
ТИКА КЕРУЮЧОЇ ДУМКИ. 0681753403

•	Терміново! Розплідник	продає	
цуценят	Йоркширського	тер`єра,	
Мопса,	Лабрадору,	Сибірський	Хас-
кі.	Документи	і	щеплення	є.	Цена	
1500	грн.	0665909805.

• ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ СИНТЕЗУ. 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ 
ЛЮДИНИ. 0509470716

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙ-
КИХ КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ, ХУРМИ, 
ФУНДУКА. САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКО-
ВАНІ, ВИРОЩЕНІ В КОНТЕЙНЕРАХ. 
0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄ-
ТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919
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К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 129 грн/м2 від 85 грн/м2

від 172 грн/м2 від 23 грн/м.п.

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

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

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

КОПАННЯ КРИНИЦЬКОПАННЯ КРИНИЦЬ

Тел.: (098) 062-09-73

Механічним способом.
Виїзд по області.

Оренда та продаж спецтехніки

096-14-69-072ТЕЛЕФОНУЙТЕТЕЛЕФОНУЙТЕ

Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування

Переміщення грунту та ін.

8.24. Інше. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ПО-
СВІДЧЕННЯ ДИТИНИ БАГАТО-
ДІТНОЇ СІМ`Ї, СЕРІЯ ТЖ №887, 
ВИДАНЕ НА ІМ`Я ШЕЙГАС РУС-
ЛАН ВІКТОРОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua



23 Середа, 22 травня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA

22 травня 2019 р.
№ 18 (734)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса: 
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Директор: 
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com
Головний редактор:
Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Рекламний відділ:  
Людмила Павлюк 
тел.: 0 (67) 412-89-81

Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №191618
Передпл. індекс: 08976

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

Газета є членом 
Всесвітньої газетної Асоціації

Р

22
травня
середа

23
травня
четвер

24
травня

п’ятниця

25
травня
субота

26
травня
неділя

27
травня

понеділок

28
травня

вівторок

+ 12°
+ 23°

+ 14°
+ 23°

+ 14°
+ 22°

+ 15°
+ 20°

+ 14°
+ 20°

+ 12°
+ 21°

+ 13°
+ 22°

737 737 737 736 740 740 737
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

• Чоловіки та жінки здатні 
однаково відчувати емоції, однак 
виражають їх по-різному.

• А от настрій триває довше, 
від кількох хвилин до кількох днів. 
Причому настрій може підсилюва-
ти окремі емоції. Гнів відчувається 
сильніше, коли ви у поганому на-
строї, а радість стає яскравішою, 
коли настрій піднесений. Перебу-
ваючи у доброму гуморі, ви можете 
відчувати і негативні емоції, але 
вони відчуваються більш поверх-
нево та короткочасно.

• А от кохання – це не емоція, 
а стан, який може одночасно ви-
кликати у вас протилежні відчут-

тя: зворушення, смуток, злість.
• Чи знали ви, що керувати 

емоціями не так вже й важко? 
Якщо імітувати якусь одну емоцію 
чи поєднання двох-трьох емоцій 
одного напрямку, то врешті-решт 
почнеш відчувати її насправді. 
Крім того, префронтальна кора 
головного мозку, яка відповідає за 
інтерпретацію нами власних емо-
цій, дозволяє нам змінювати своє 
ставлення до конкретних відчуттів. 
Таким чином можна переконати 
себе у тому, що ми відчуваємо.

• 10% з усіх людей на планеті 
не знають, що саме вони відчува-
ють. Це відхилення інтерпретації 

власних і чужих емоцій назива-
ється алекситимія. Людині з цією 
дисфункцією важко розрізняти не 
тільки конкретні мімічні ознаки 
певної емоції, але й навіть настрій 
оточуючих.

• Лише 1% людей має здат-
ність не виражати свої емоції – 
жодну з усіх емоцій.

• До речі, люди, що захо-
плюються ботоксом, здаються 
неемоційними і холодними. На-
справді вони так само пережива-
ють емоції, але їх мімічні м’язи 
почасти паралізовано впливом 
«ін’єкцій краси».

Гороскоп на тиждень 22 - 28 травня

ОВЕН
Про всяк випадок 

більше слухайте й мен-
ше говоріть. Постарай-

теся зрівноважити робочий час, 
домашні обов'язки та дозвілля.

ТЕЛЕЦЬ
Сприятливий тиж-

день для врегулювання 
стосунків на роботі й в особис-
тому житті. У вихідні не про-
вокуйте заздрощі.

БЛИЗНЮКИ
Ро б ота  при несе 

і задоволення, і дохід. 
Однак і про відпочи-

нок не забувайте. На вас чекає 
цікава подорож у приємному 
товаристві.

РАК
Час максимальної 

активності на роботі й 
у навчанні та для рішу-

чих дій на любовному фронті. 
У вихідні варто поспілкуватись 
з рідними.

ЛЕВ
Тиждень обіцяє ба-

гато подій. Ваші пла-
ни будуть втілюватися в життя 
стрімкими темпами. Можете 
розраховувати на підтримку.

ДІВА
Заради позитивно-

го результату в діловій 
кар'єрі доведеться докласти 
максимум зусиль. Зате й вина-
города не забариться.

ТЕРЕЗИ
Не сумнівайтесь 

у власних можливос-
тях, будьте чесні у взаєминах 
і не лінуйтеся. Вихідні бажано 
провести на природі.

СКОРПІОН
Н а  в ас  чек а ю т ь 

яскраві та цікаві події. 
Зловіть напрямок змін, скорис-
тайтеся сприятливими обста-
винами. Чітко сплануйте свої 
справи.

СТРІЛЕЦЬ
Поставтеся з увагою 

і повагою до нових зна-
йомих. Уважно стежте за своїми 
словами та поведінкою співроз-
мовників.

КОЗЕРІГ
Сприятливий період 

для корисних і вигідних 
знайомств, пошуку додаткових 
джерел доходів. У вихідні від-
починьте.

ВОДОЛІЙ
Не переоцінюйте 

своєї значущості, щоб 
не порушити реального 

балансу в колективі. Особливо 
великий ризик зіпсувати вза-
ємини.

РИБИ
Постарайтеся не не-

рвувати і не намагайте-
ся встигнути все й одразу. На-
лаштуйтеся тільки на позитивні 
емоції.

Цікаві факти про емоції



 

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

Джон Уік 3
Жанр: бойовик, трилер
Настав час іти на спочинок – Джон Вік це 

розуміє та вирішує зав'язати з тим світом, у якому 
він існував так багато років. Але все не так про-
сто, як йому би хотілося. Піти із клану найманих 
убивць за своєю волею просто неможливо. Джон 
відступив від кодексу ассасинів, убивши одного 
із членів гільдії, що автоматично зробило його 
людиною поза всіма законами. За голову "Баби 
Яги" оголошено нагороду 14 мільйонів доларів – 
солідна мотивація вбити всього-на-всього одну 
людину. Ціла армія найманих убивць із усього 
світу ризикнуть зустрітися віч-на-віч із Джоном 
Віком, щоб забрати цю нагороду собі..

Золота молодь
Жанр: драма
Париж, столиця Франції, 1979 рік. 16-річна 

Роуз із її нареченим Мішелем проживають ра-
зом їх першу по-юнацькому безмежну та справ-
жню любовну історію в житті. Нехай у них не так 
багато грошей,  але це далеко не найважливіше 
в житті. Вони постійно на вечірках, це те, де вони 
відчувають себе як у своїй тарілці. Роуз і Мішель 
живуть кожен день як останній.  На одній із таких 
вечірок Роуз і Мішель зустріли пару ледачих 
багатіїв Люсіль і Х'юберта. Останні вирішили 
взяти молодих хлопця та дівчину під своє крило. 
Їх життя стануть набагато ближчими, ніж можна 
навіть уявити...

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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ


