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РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

Чи потрібне місту підприємство-прокладка
«Житомиртранспорт»?!
с. 5

Вітаємо із загальнодержавним святом

Днем Конституції України!

Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і
творчих здобутків в ім’я процвітання нашої
незалежної Батьківщини.

Слава Україні!

Генеральний директор ТОВ «Уют Строй»
Ігор Дрогоруб та колектив підприємства

Щиро вітаю Вас із визначним святом
Днем Конституції України!
Від щирого серця зичимо міцного здоров’я,
бадьорості духу та впевненості у безхмарному
конституційному майбутньому нашої держави.
Будьмо разом у процесі побудови демократичного
громадянського суспільства.

Просп. Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

Óêðà¿íè

З Днем Конституції

З повагою Олександр Саюк
та ПП «Компанія РОС»

Кукурудза ТМ «Долина
бажань» ж/б 425 г

Сир плавлений крем в
асорт. 140 г ТМ «Звени Гора»

Шоколад пористий
молочний 85 г ТМ «Рошен»

Сосиски Три корівки в/с
поліамід СГУ ТМ «ЖМК»

Чипси ТМ «Люкс»
Карамель Перець 133 г
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Кошти на підвищення
зарплат педагогічним
працівникам дитячих
садків і позашкільних
навчальних закладів
Житомира є

Під час сесії Житомирської міськради говорили
про наболіле для житомирських вихователів – малу
заробітну плату.
Одна з депутаток міськради зауважила, що в змінах до бюджету, винесених
на розгляд сесії, немає коштів, передбачених на підняття з 1 липня заробітних

Місто

Середа, 26 червня 2019

плат педагогічних
працівникам навчальних закладів
Житомира. Житомирський міський
голова дав слово
директору департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської
ради.
« Од ночас но
з прийняттям депутатами рішення
щодо змін до Програми розвитку
освіти відносно
встановлення
надбавки працівникам освіти були
внесені зміни до
міського бюджету. Сума близько 8 мільйонів, і ця сума в бюджеті є. Всі довідки
отримали наші заклади», – пояснила директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради Діна Прохорчук.
Нагадаємо, педагогічним працівникам
дитячих садків та позашкільних навчальних
закладів Житомира з 1-го липня підвищать
заробітну плату. Вони отримуватимуть
15-відсоткову надбавку. Таке рішення було
прийнято 23 квітня депутатами Житомирської міськради на сесії.

Житомирська
лікарня №2
змінила назву
Відтепер лікарня носитиме ім`я В. П. Павлусенка.
Під час 49-ї сесії Житомирської міської
ради, яка відбулася 20 червня, депутати
проголосували за те, щоб змінити назву
комунального підприємства «Лікарня № 2»
на «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка», а також затвердили статут даного підприємства
у новій редакції.
«З метою увічнення пам’яті Павлусенка
Віктора Петровича, заслуженого лікаря
України, який очолював комунальну установу «Центральна міська лікарня № 2»
(що перетворена у 2019 році у комунальне
підприємство «Лікарня № 2» Житомирської міської ради) упродовж 20 років, відповідно до статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська
рада вирішила:
1. Присвоїти комунальному підприємству «Лікарня № 2» Житомирської міської
ради ім’я Павлусенка Віктора Петровича.
2. Змінити найменування комунального підприємства «Лікарня
№ 2» на «Лікарня
№ 2 ім. В. П. Павлусенка».
3. Затвердити
статут комунального підприємс т ва «Л ікарн я
ім. В. П. Павлусенка» Житомирської
міської ради в новій редакції, що
додається.
4. Контроль за
виконанням цього

рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради відповідно до розподілу
обов’язків», – йдеться у проекті рішення.
Нагадаємо, життя заслуженого лікаря
України Віктора Петровича Павлусенка
обірвалося 14 червня цього року.
Також під час сесії депутати міської
ради прийняли рішення про присвоєння
комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладу
Художня школа Житомирської міської ради
імені Віктора Шкуринського.
«Рішення прийнято з метою увічнення пам’яті директора художньої школи,
творчий шлях якого є вагомим внеском
у розвиток українського мистецтва. Відтепер заклад буде іменуватися – комунальний початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад Художня
школа імені Віктора Шкуринського Житомирської міської ради», – зазначила в. о.
начальника управління культури міської
ради Наталія Марчук.
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Політична позиція

ОБРАЩЕНИЯ КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ
ОТ ЖИТОМИРСКОГО 62-ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА АЛЕКСАНДРА КОЦЮБКО К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Дорогие житомиряне, дорогие друзья!
Мажоритарка – это личная
форма отвественности. Чего не
скажешь о партиях. Партийная
форма отвественности – это есть
колхоз, никто ни перед кем не
отвечает. Они перед народом не
отвечают.
По мажоритарке могут баллотироваться все без исключения
люди, которые освобождены от
партийной принадлежности, но
хотят служить народу Украины,
который их изберет. По моему
мнению, это намного правильней,
есть прямой контакт с избирателями и личная форма ответственности за принимаемые решения.
Обратите внимание, что все, кто
высказывается против мажоритарки, они уже все здесь – повылезали
со своими партиями с ногами туда
(в мажоритарку) и топчутся по свободе, не стесняясь.
Народ, в том числе и я, и нас
73%, голосовали за Зеленского
против старой власти. Прошел
месяц, но никто не понес уголов-

ного наказания за все страшные
преступления, которые предыдущая власть сотворила с нами.
А это и голод, и нищета, и дорогие
никудышние коммунальные услуги, навязанные нам олигархами,
а не государством, несоблюдение
Законов Украины, несоблюдение
Конституции Украины, где четко
указано, что у нас должна быть
бесплатная медицина, что недра страны принадлежат народу
Украины, а значит, и газ, который
там находится. Вместо того, чтобы
государство продавало напрямую
дешевый газ народу Украины, оно
продает его олигархам. А те снимают с нас последнюю шкуру. Разница какая страшная: олигархи
покупают газ по 341 гривне за 1000
кубов, а продают предприятиям
по 16000 гривен за 1000 кубов.
Украина может добывать 21 миллиард кубов газа в год, потребляет
10 миллиардов. Остальное продается за границу. И деньги от этой
продажи не поступают в бюджет
Украины, а поступают в карманы
олигархов. Это нужно немедленно
устранить! Но я не слышу массовых заявлений о том, что этот массовый грабеж населения Украины
надо немедленно прекратить. То
же самое происходит с электроэнергией. В Украине 15 ядерных
реакторов, но облэнерго принадлежат олигархам. Причем купили
они их за копейки.
Вот эти составляющие – газ
и электроэнергия, и ещё природные ресурсы: лес, песок, титан,
янтарь и другое – это все нужно
вернуть в собственность государства. Мы должны привлечь к от-

вественности бывшую власть, это
желание всех украинцев за все
преступления, которые они натворили. Мы должны остановить
разрушение семейных, церковных
ценностей. И власть, которая на
церковной теме привела к кровопролитию в Храмах Божьих,
должна понести именно уголовную отвественность за это. Потому что именно эти их действия
чуть было не привели к полномасштабной гражданской войне.
К примеру, должны были захватить и наш Собор в Житомире.
Мы, прихожане, а это бойцы 95
бригады, бойцы моего подразделения, в котором я служил, стали
на защиту от осквернения тысячелетней Церкви.
Но люди, которые пришли,
это люди от власти, это представители силовых структур. То
есть нас хотели убивать за веру.
Именно поэтому те, кто запугивал
митрополитов и прихожан, все
они должны понести наказание.
И это будет уроком и назиданием
будущим правителям. Потому что
нельзя менять Божьи Законы, Конституцию и Законы Украины, где
сказано, что чиновники не имеют
права вмешиваться в любые общественные организации, в том числе
и религиозные.
Я – созидатель, я создаю замечательные проекты. И это вы знаете. Спортивный клуб «Легион»,
где на протяжении почти 16 лет
дети и подростки занимаются бесплатно, тому свидетельство.
Но я расскажу вам то, чего вы
не знаете, что я делаю на протяжении 16 лет для сообщества

города Житомира.
1) Я – директор успешного
предприятия, которое занимает
60-е место по рейтингу в Житомирской области. На руководящих
постах я проработал 33 года.
2) Когда моя мама попала
в гинекологию во 2-ю городскую
больницу, я ужаснулся, увидев, на
каких кроватях лежат наши женщины. Мною были поставлены 35
многофункциональных кроватей
в это отделение. А к ним еще матрасы, мебель, медицинское оборудование.
А дальше у меня стали просить такие кровати и с 1-й городской больницы. Отказать я не мог
и поставил 5 штук. Не смог отказать и онкобольнице. Областная
больница попросила швейцарские хирургические инструменты.
И вот наших больных граждан уже
«ремонтируют» этими швейцарскими инструментами. Операции
качественные, и мне приятно.
Попросила «скорая помощь» искусственное легкое для спасения
людей в дороге. МЧС попросили
25 кроватей. И они их получили.
И еще две тысячи медицинских
халатов во все медучреждения
Житомира.
3) А когда в 2014 году я пришел
с Восточного фронта на недельку
с передовой в Житомир, то сам
предложил помощь нашему военному госпиталю. Потому что
уведел, сколько там раненых. Поэтому в нашем военном госпитале
стоят 10 многофункциональных
в отделениях реанимации и хирургии и 70 обычных кроватей
в палатах.

Должен отметить, что я не
чиновник и не депутат. Я все это
делал потому, что это было необходимо и у меня была возможность это сделать.
Нужно убрать коррупцию из
медицины и вернуть гражданам
конституционное право на бесплатную медицину. Но я вижу, что
никто не хочет реально воплощать
в жизнь то, о чем я вам говорю. Молодежь намного глубже понимает
проблему, которая ведёт к развалу
страны, поэтому они голосуют за
партии Савченко и Шария. Они
понимают, что если не остановить
эту вакханалию, то у нас в Украине
не останется граждан. Я не могу
жить с этой коррумпированной
властью, мне что, тоже уезжать из
страны? Власть скажет «да», а я говорю: лучше вы уезжайте, если
успеете, до того, как мне выдадут
мандат депутата Верховного Совета
Украины. И это касается в первую
очередь мэра и всего Житомирского горсовета, которые должны
понести и понесут уголовную отвественность за смерть маленькой
девочки Даринки Макарчук. Отвественность за смерть этого ребенка
целиком лежит как на руководстве
горсовета, так и на работниках социальных служб города, потому
что это их бездеятельность, непрофессионализм, равнодушие
и преступная безответственность
привели к страшной трагедии.
Поэтому призываю всех житомирян дружненько выйти на выборы
и делегировать в укараинский парламент именно того, кого вы хорошо знаете и кто хоть что-то
сделал для вас и Житомира. Р

Вихованці колективу «Гармонія and Сяйво»
здобули перемогу на фестивалі «Казкові мрії»
Високий професіоналізм, творчість та
харизму інтегрований
колектив продемонстрував на Всеукраїнському 5-му ювілейному конкурсі для дітей
та молоді з особливими потребами, що
проходив у столиці.
Це вже вкотре талановиті вихованці «Гармонія and Сяйво»
отримують перемогу, а головне –
розвиваються.
Саме завдяки Богдану Купчинському – керівнику-наставнику театрально-хореографічного
колективу, який програмує своїх

підлеглих на успіх, діти з обмеженими можливостями не мають
жодних обмежень, тому завжди
впевнено представляють своє
рідне місто.
«Я пишаюсь і тішусь, що саме
наш інтегрований колектив “Гармонія and Сяйво” здобув 1-е місце
на фестивалі. Ми багато працюємо, аби розвиватись. Особисто для
мене велике щастя творити добро
та нести щастя дітям, допомогти
їм відчути себе частиною великого
світу, в якому вони можуть бути
щасливими і успішними», – розповів керівник колективу Богдан
Купчинський.
Вже незабаром на інтегрований колектив «Гармонія and
Сяйво» чекають фестивалі міжнародного рівня, що пройдуть
у Німеччині та Польщі.

 На фото: керівник колективу «Гармонія
and Сяйво» Богдан Купчинський
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Державна субвенція –
запорука розвитку регіону
піару депутата
В Україні 5 років існує програма,
метою якої є забезпечення соціально-економічного розвитку окремих
територій і регіонів. За останні 3 роки
видатки з бюджету на це сягнули
12 млрд грн. Це дуже великі гроші,
майже два річних обласних бюджети.
Насправді ж субвенції на соціальноекономічний розвиток давно перетворилися на інструмент для народних
обранців з метою здобуття електрональної переваги на виборах. Вони
просто піаряться за бюджетні гроші
на своїх округах.
Розподіл субвенцій відбувається
в ручному режимі. Незрозуміло, на
основі чого обираються об’єкти, що
фінансуються за рахунок субвенцій.
Кошти, які виділяються на субвенції,
спрямовуються як на великі об’єкти, наприклад, капітальні ремонти лікарень
або шкіл, так і на дуже дрібні питання, які
ніяк не підпадають під розвиток регіонів:
встановлення вікон, дверей у під’їздах
багатоповерхових будинків, встановлення лавочок або дитячих майданчиків. І якщо виділення коштів на великі
об’єкти є логічним, то чи доцільно їх виділяти на будівництво дитячих майданчиків? Звісно, дитячі майданчики також
потрібні, але це питання та компетенція
місцевих адміністрацій і місцевого самоврядування, а не державного бюджету.
На превеликий жаль, інструмент державних субвенцій використовується народними депутатами не для розвитку
інфраструктури, а для власних агітаційних та електоральних цілей.
За рахунок державного бюджету
(платників податків) в цілях непрямої
агітації встановлення дитячого майданчика на окрузі народним депутатом подається як його персональна заслуга.
Реально на практиці субвенція на
соціально-економічний розвиток не
має нічого спільного із розвитком.
Кошти витрачаються на дрібниці,
частково осідаючи в наближених
компаніях, які отримують замовлення. Іноді це компанії, власником яких
є сам народний депутат.
Народні депутати використовують
це для власного піару, розказуючи виборцям про сприяння та підтримку.
Але, на жаль, забувають сказати, що це
робиться за гроші платників податків,
тобто самих же виборців.
Тому якщо якийсь народний депутат вивішує таблички на дитячих
майданчиках, встановлених за рахунок бюджетної субвенції, і пише,
що це зроблено за його ініціативи,
знайте – це зроблено за рахунок
платників податків при фінансуванні
з державного бюджету.
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Перенести Верховну Раду
в Житомир
Руслан Мороз

На офіційному
Інтернет-представництві Президента
України з'явилася
нова петиція – перенести Верховну Раду
в Житомир.
У розділі «Електронні петиції» на офіційному сайті Президента України Володимира
Зеленського 18 червня 2019 року
була оприлюднена нова петиція
за № 22/062370-еп з проханням
перенести gарламент України
до Житомира.
У тексті петиції сказано:
«Перенести gарламент України
(Верховну Раду) у м. Житомир.
Тим самим звільнимо місто
від постійних заторів у центрі
столиці. Місто Житомир знаходиться в 135 кілометрах (від

Києва) – 1 година автомобілем.
Це дасть місту додаткове фінансування та знизить планку
корупційності в області».
Автором та ініціатором петиції зазначено Смолюка Олексія Григоровича. На вихідних
вже підтримало дане звернення
більше ста осіб. До кінця голосування залишилося близько
двох місяців.
На даний час на сайті петицій були зареєстровані та
вже набрали більше потрібних
25 000 голосів електронні звернення наступного змісту:
– «За відставку Президента
України Володимира Зеленського»;
– «Скас у вати петицію
№ 22/053360-еп «За відставку
Президента України Володимира Зеленського»;
– «За відставку Глави Адміністрації Президента України
Богдана Андрія Йосиповича»;
– «Про негайне відсторонення від виконання службових
обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра вну-

трішніх справ А. Б. Авакова».
Також є петиції, які були
зареєстровані та перебувають
у стані збору підписів:
– «Про повернення приватизованих каналів українського
телебачення у державну власність»;
– «Про заборону балотуватися на 2-й строк»;
– «Про відміну військового
збору з зарплатні українців»;

– «Про заборон у на законодавчому рівні продажу
сільськогосподарської землі,
доки не буде порядку в країні».
Найекзотичнішою була петиція від 21 червня 2019 року
із зак ликом до Президента
України взяти участь у Марші Рівності 23 червня. Її підтримало аж 27 осіб. Президент
на зазначеному параді так і не
з'явився.

Унікальний храм на Житомирщині
відзначив престольне свято
17 червня, на
другий день Святої
Трійці, у Троковичах
(Оліївська ОТГ) відзначили престольне
свято.
Уже традиційно, на запрошення настоятеля храму отця
Ніколая, до Троковичів завітало
багато священників. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Оліївської сільської ради.
Також прибуло багато паломників як з сусідніх сіл, так
і здалеку. Зранку перед літургією
відбувся водосвятний молебень
з читанням акафісту. Божественну літургію очолив настоятель
отець Ніколай. На завершення
богослужіння відбулася хресна
хода, під час якої люди були окроплені святою водою.
Після хресної ходи депутати обговорили з настоятелем
Троковицького храму наболіле питання перенесення колгоспної котельні, яку колишня
«атеїстична» влада розмістила
прямісінько перед архітектур-

ною пам’яткою. Вже понад 30
років священник клопоче про
те, аби прибрати височезну
трубу, яка закопчує унікальну
споруду. Нарешті, після інтеграції Троковичів в Оліївську ОТГ,
лід скрес. Депутати працюють
над цим питанням та над тим,
аби зробити храм туристично
привабливою точкою на карті
громади. Тому незабаром у Троковичах повинні збудувати нову
сучасну котельню в іншому, до-

речнішому місці. До церкви ж
вестиме мальовничий сквер.
На зібранні обговорили й
інші питання, які турбують жителів громади.
Довідково: Свято-Троїцькому храму майже 230 років.
Його збудували 1791 року, і він
є пам’ятником архітектури національного значення, що охороняється державою. Троковицький
храм – унікальний, оскільки, за
словами відомого науковця Ві-

ктора Завади, «за складністю та
оригінальністю… не має аналогів в усій дерев’яній архітектурі
України».
Однак, за іншими джерелами,
все ж таки є один аналог, проте
лише серед мурованих храмів.
Судячи з усього, прообразом
троковицької святині послужила церква Різдва Богородиці на
Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. В обох випадках до
класично-тридільного храму
додано чотири об’єми – два до
бабинця (двоповерхового, з хорами) і два до вівтаря. Семибанні церкви – велика рідкість. Але
якщо лаврська святиня такою
і лишилася, то троковицька,
внаслідок добудови у кінці ХІХ
ст. двох бічних приділів, стала
дев’ятибанною.
Місцеві жителі кажуть: «Те,
що храм вистояв у період Другої світової, – справжнє диво від
Господа». У Троковичах храм
використовувався як вартова
вежа, неподалік розміщувався
німецький обоз. Дерев’яна будівля могла легко злетіти в повітря.
Але у храм не потрапила жодна
куля. Кажуть, вони відскакували
від стін…

5

WWW.ZT.20MINUT.UA

Тема номера

Середа, 26 червня 2019

Чи потрібне місту
підприємство-прокладка
«Житомиртранспорт»?!
Руслан Мороз

На 49-й сесії Житомирської міської
ради, яка відбулася
20 червня 2019 року,
депутати не проголосували за прийняття
звіту КП «Житомиртранспорт». Та й доцільність існування
самого підприємства
викликала ряд запитань.
Звітував перед депутатами
очільник КП «Житомиртранспорт» Іван Фурлет. Сказати, що
цей звіт спричинив скандал, це
взагалі нічого не сказати. Почавши говорити дуже впевнено
з демонстрацією відеопрезентації на екрані та промовами про
те, як чудово все було зроблено,
Фурлет поступово приймав більш
сумний вигляд після кожного запитання депутатів. Майже одноголосно було висловлено думку:
а навіщо взагалі потрібно дане
підприємство, якщо воно нічого
не виробляє, а тільки здійснює
збір коштів за послуги, які надає
КП «Житомирське трамвайнетролейбусне управління»?
Щоб зрозуміти перебіг подій,
наводимо майже в стенографічному вигляді, що ж відбувалося
в сесійній залі.
Після оголошення міським
головою Сергієм Сухомлиним
чергового питання до трибуни
підходить керівник КП «Житомиртранспорт» Іван Фурлет. Впевнений погляд, ділова посмішка та
демонстрація ефектних слайдів
презентації – так розпочав свою
промову очільник комунального
підприємства. За його словами,
штат КП зараз нараховує 9 осіб.
В основному це студенти вузів та
молодь.
Іван Фурлет також зазначає,
що метою цього підприємства
було створення єдиної структури –
організатора та оператора транспортної сфери, який би підпорядковувався муніципалітету. Так
було окреслено основні завдання:
впровадження електронної системи оплати за проїзд (єдиного
квитка) у всіх видах транспорту

з інтеграцією в інші сфери, визначення єдиного оператора збору та
розподілу виручки перевізників,
збір та аналіз даних е-системи, що
обслуговує транспортну систему
міста, зміна моделі оплати за послуги з перевезень за кожен кілометр, утримання інфраструктури
громадського транспорту.
Демонструючи слайди, Іван
Фурлет з гордістю зазначив, що
в листопаді 2017 року розпочала
свою діяльність система АСООП, а в грудні того ж року вже
почалися роботи з приватними
перевізниками. Також було проголошено, що з квітня 2019 року
стартувала кампанія видачі «карток житомирянина».
Але на цьому святковий настрій закін чився. Почалися
запитання від депутатів та громадськості міста. Першою слово
отримала депутатка міськради Наталія Леонченко, яка зауважила,
що на жодній комісії цей звіт не
розглядався і депутати взагалі не
мали можливості з ним ознайомитися. Тобто неможливо проаналізувати наведені дані, на це
потрібен певний проміжок часу,
а звіт присутні побачили тільки
зараз на екрані сесійної зали.
Ніхто не зміг співставити цифри, наведені факти та інші дані
звіту. На думку Наталії Леонченко,
звіт діяльності підприємства –
це не тільки гарна презентація,
а це серйозний документ, якого
депутати не побачили. Проект
рішення з будь-яких питань повинен бути завчасно надісланий
для ознайомлення депутатам та
розглянутий на комісіях. Також
було нагадано, що саме з такої
причини звіт керівника КП «Житомиртранспорт» вже було знято
з розгляду, але ніяких висновків
зроблено не було. Питання, яке
було озвучено Наталією Леонченко наприкінці свого виступу,
було таким: «Ви могли б трошки
ширше розповісти про систему
роботи зі встановленими валідаторами в громадському транспорті
та в приватних перевізників?».
На цьому Іван Фурлет почав
виправдовуватися, що всі матеріали звітів є в публічному доступі. Це не зовсім так, про що
і було очільнику КП «Житомиртранспорт» зауважено. До того ж
наявність матеріалів у вільному
доступі в Інтернеті не звільняє
від виконання вимог діючого законодавства України.
На запитання депутатів від-
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носно наявності валідаторів у приватних перевізників Іван Фурлет
також не зміг надати чітку та зрозумілу відповідь.
Депутат Геннадій Забродський
також виступив з промовою про
те, що міськрада реанімували дане
підприємство з метою отримання
оптимальної схеми транспортного
сполучення в місті Житомирі. Але
цього так і не відбулося.
Депутат міськради Василь
Кучик зазначив, що керівник КП
«Житомиртранспорт» не може
взагалі зрозуміти, як організовується робота підприємства.
На допомогу Фурлету прийшов міський голова Сергій Сухомлин, але і його втручання не
допомогло переконати депутатів
в ефективності роботи підприємства. Навіть повідомлення про
кредити, угоди на два мільйони
євро та інші обіцянки не зовсім
допомогли зрозуміти, яким чином ці угоди торкаються роботи
КП «Житомиртранспорт», тому
що належать до компетенції
КП «Житомирське трамвайнетролейбусне управління», а КП
«Житомиртранспорт» займається
тільки збором виручки за надані
послуги. Також не витримало
жодної критики намагання переконати присутніх в тому, що
при системі роботи з кондуктором на обслуговування збору
виручки витрачалося до 30% від
загального надходження коштів,
а при електронному квитку буде
тільки 5%. Начальник КП «ЖТТУ»
Євгеній Демчик показав рахунки,
за якими були здійснені розрахунки між підприємствами. При
надходженні за минулий місяць
в 600 тисяч гривень від КП «Житомиртранспорт» Житомирське
трамвайне-тролейбусне управлін-

ня перерахувало за надані послуги
близько 235 тисяч гривень. Тобто
вартість послуг КП «Житомиртранспорт» для бюджету ЖТТУ
складає значно більше не тільки
тих 5 обіцяних відсотків, а й перевищує вартість утримання кондукторів, що взагалі є нонсенсом для
електронного обліку.
Депутат Любов Цимбалюк зауважила, що КП «Житомиртранспорт» утримує громада міста,
саме громада міста платить заробітну плату за надані послуги,
тому саме вона повинна мати
доступ до даного звіту в мережі
Інтернет. Але цього не сталося.
Дуже багато запитань до роботи
вказаного підприємства у містян
викликає закритість його роботи
та незрозумілість того, навіщо взагалі повинна існувати фірма-прокладка, яка сама нічого не виробляє, а займається тільки збором
коштів за надані іншими фірмами
послуги і при цьому не має прозорої структури функціонування.
На думку Любові Цимбалюк, це
також свідчить про неповагу до
містян з боку керівництва даного
підприємства.
Розуміючи, що звітування перетворюється на публічну порку
міського голови, той прийшов знову на допомогу своєму підлеглому
та спробував перевести розмову
на іншу тему, але невдало.
Підсумком звіту виявилося
небажання депутатів приймати
його навіть до відома, що має
бути підґрунтям для наполегливої
роботи в депутатських комісіях
та для профільних заступників
міського голови.
При 16 голосах «за» та 15, які
взагалі не взяли участь в голосуванні, рішення за те, щоб «взяти
до відома» звіт керівництва КП

«Житомиртранспорт» не було
прийнято.
Нагадуємо, що наше видання
вже писало про деякі питання та
порушення, пов'язані із закупівлею валідаторів та програмного
забезпечення в ТОВ «Гексагон
Україна». Так, з цією фірмою було
укладено договір, предметом якого було «технічне переоснащення автоматизованою системою
оплати за проїзд АСОП». Але
при цьому також було встановлено, що ТОВ «Гексагон Україна»
надало недостовірні відомості КП
«Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської
міської ради щодо відповідної кваліфікації вимогам згідно зі ст. 16
Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року, а саме:
надання підтвердження наявності
працівників відповідної кваліфікації; щодо досвіду виконання
аналогічних договорів, в тому
числі референція для автоматизованої системи оплати проїзду
в м. Тернополі від 09.09.2016, згідно
з якою управління транспорту,
комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради засвідчує, що
компанія ТОВ «Гексагон Україна»
була інтегратором АСОП, поставила, встановила та ввела в експлуатацію АСОП та ОП для м.
Тернопіль, що не знайшло свого
підтвердження, так як такого виду
роботу виконувало ТОВ «Системний зв'язок».
У зв'язку з цим, була відповідна
ухвала слідчого судді Богунського
районного суду м. Житомира від
28.02.2018 року про розгляд винесеного в кримінальному провадженні № 12018060020000215
слідчим СВ Житомирського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області клопотання
про тимчасовий доступ до речей
і документів з правом вилучення
(виїмки), які містять банківську таємницю, відомостей про рух грошових коштів по рахункам, повної
розшифровки даних контрагентів
і призначень платежів; відомостей
про використання електронних
розрахунково-інформаційних
програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків,
ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні
операції та багато іншого, що було
визначено слідством. Тоді було винесено рішення клопотання задовольнити.
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Акцент тижня

Голова політичної партії «Слуга народу»
Дмитро Разумков зустрівся з житомирянами
Руслан Мороз

У Житомирському Палаці культури
24 червня відбулася
коротка зустріч з містянами.
У форматі запитання-відповідь
голова політичної партії «Слуга
народу» Дмитро Разумков протягом години намагався відповісти на болючі питання, які були
поставлені. Але в більшості випадків до нього зверталися не як
до голови партії, а як до представника Президента України, тобто
намагалися звернути увагу влади
держави на бездіяльність влади
місцевої. Це не зовсім той формат,
якого намагався дотримуватися
Дмитро Разумков, але йому прийшлося вислухати та навіть прийняти звернення до Президента.
Дмитро Олександрович досить
вдало зняв своєю знаменитою посмішкою майже весь негатив та
напруженість у залі. Але при цьому дуже дивно було спостерігати
за тим, що в залі Житомирського

Палацу культури були присутні
навіть віддані представники «старої влади». Деякі з них намагалися
підійти до свити Дмитра Разумкова з проханням замовити словечко. Багато представників від партії
минулої влади зараз намагаються
потрапити до лав партії, яка зараз
цю владу намагається отримати.
Основне питання, звісно, торкалося позачергових виборів до
парламенту України. Найболю-

чіша тема – це корупція в органах
влади, яку всі ми спостерігали
протягом останніх п'яти років.
Дмитро Разумков, приймаючи
звернення до Президента, навіть
зауважив, що він є головою партії,
а не представником Президента,
тим паче він не є уповноваженою
особою, яка має приймати та передавати такі звернення до президентської адміністрації. Але при
цьому у відповідь на звинувачення

Володимира Зеленського у відсутності боротьби з корупцією Разумков наголосив: «Якщо в Президента немає інструментів впливу,
коли Кабінет міністрів залишився
старий, уряд також старий, коли
Верховна Рада відмовляється приймати подані Президентом закони
та звільняти міністрів. Навіть тих,
що Президент має призначати та
звільняти особисто. Тобто йде повний саботаж ініціатив Володимира Зеленського щодо боротьби
з корупцією та масовими розкраданнями в державній сфері».
Одним з перших питання
поставив Ігор Малі відносно
жахливого стану екології у місті
Житомирі: «Всі керівники підприємств у Житомирі «перекатуються» від влади до влади.
Але жодне підприємство не має
власних очисних споруджень,
тому знищуються житомирські
річки. Жахливе становище з водоканалом. Два дні люди були в місті
без води в тридцятип'ятиградусну
спеку. Також ніхто не хоче чіпати
тему надр, знищення лісів».
У відповідь Дмитро Разумков
зауважив, що проблема з екологією та водопостачанням не тільки
в Житомирі. Це системна проблема всієї держави. За ці роки

не робилося або нічого, або приймалися не зовсім зрозуміли та
логічні рішення.
Максим Мелешко та інші житомиряни звернулися до голови
політичної партії «Слуга народу»
з проханням розібратися з бездіяльністю поліції, яка відмовляється дуже часто приймати заяви
про злочини та проводити по вже
прийнятим заявам слідчі дії. Це
також викликає велику напругу
в суспільстві. Відповідне звернення Максим Мелешко передав
Дмитру Разумкову, який пообіцяв передати його Президенту
Зеленському.
Багато питань було заслухано,
але за браком часу не отримані
відповіді на них. Серед цих питань
були зазначені проблеми свободи
релігійних громад, незадовільний
стан освіти в області, проблеми
з реабілітацією атовців та багато
інших.
Одним з останніх прозвучало
питання стосовно цін на комунальні послуги, зокрема на газ.
Дмитро Разумков нагадав, що
він вже говорив про відсутність
на даний час механізмів впливу
на уряд, і висловив сподівання, що
після виборів до Верховної Ради
ситуація зміниться на краще.

Які соціальні виплати
зростуть з 1 липня 2019 року
З 1 липня зросте
прожитковий мінімум, який зі свого
боку впливає на ряд
соціальних виплат.
Які виплати зміняться і на скільки –
у публікації.
З 1 липня 2019 року встановлюються нові розміри прожиткового мінімуму на одну особу
у розрахунку на місяць у сумі 1936
гривень.

Для основних соціальних
і демографічних груп
населення з 1 липня 2019
року встановлено
такі показники:
• для дітей віком до 6 років –
1699 грн;
• для дітей віком від 6 до 18
років – 2118 грн;
• для працездатних осіб –
2007 грн;

• для осіб, які втратили працездатність, – 1564 грн.
Мінімальна заробітна плата на 1 січня 2019 року складає:
у місячному розмірі – 4173 грн,
у пог од и н ном у р о з м ірі –
25,13 грн. Станом на 1 липня 2019
року мінімальна заробітна плата
не змінюється.

Перерахунок пенсій

Оскільки Законом України
«Про Державний бюджет України
на 2019 рік» з 1 липня 2019 року
розмір прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, підвищено з 1497,00 грн до
1564,00 грн, органами Пенсійного
фонду України буде проведений
черговий перерахунок пенсій.

Перерахунку
підлягатимуть, зокрема:
• мінімальні та максимальні
розміри пенсій;
• доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне

пенсійне страхування» (крім
пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану
з отриманням доходу, що є базою
нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування));
• надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону
України «Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною»;
• підвищення відповідно до
Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
• щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та
учасникам бойових дій;
• мінімальна пенсійна виплата
особам з інвалідністю, щодо яких
встановлено причинний зв’язок
інвалідності з Чорнобильською
катастрофою, та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС;
• державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.
Переглянута також буде надбавка до пенсії особам, які мають

статус «Почесний донор України»
та «Почесний донор СРСР». Розмір цієї надбавки збільшиться
з 185,30 грн до 193,60 грн.
У Пенсійному фонді повідомляють, що перерахунок пенсій
з 1.07.2019 р. буде проведений автоматично. Розмір підвищення пенсії кожній особі визначатиметься
індивідуально.

Заклади освіти зобов’язані виплачувати випускникам із числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування за умови
їх працевлаштування, одноразову
грошову допомогу в розмірі шести
прожиткових мінімумів. Розмір
цієї допомоги з липня 2019 року
становитиме 12 042 грн.

Аліменти

Ще одним показником, на
який впливає новий прожитковий
мінімум 2019 року, є максимальна
сума допомоги по безробіттю. Її
розмір не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб – 8028 грн.

Новий розмір прожиткового
мінімуму необхідно враховувати
при утриманні аліментів. Мінімальний розмір аліментів на одну
дитину не може бути меншим
50% прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку. У зв'язку
з цим розмір аліментів з 1 липня
2019 р складає:
• для дітей у віці до 6 років не
менше 849,50 грн;
• для дітей у віці від 6 до 18
років не менше 1059,00 грн.

Одноразова адресна грошова
допомога випускникам
із числа дітей-сиріт

Допомога по безробіттю

Виплати одиноким матерям

Новий прожитковий мінімум
2019 року вплине також на розмір
допомоги на дітей одиноким матерям. Адже її визначають як різницю
між прожитковим мінімумом для
дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом
сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців.
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Точка зору

Тиждень, як калейдоскоп
передвиборчого сумбуру
Микола Корзун

Минулий тиждень
приніс Житомиру небувалий калейдоскоп
цікавих, важливих,
скандальних, помітних і невідомих широкому загалу городян
подій.
Відбулася сесія Житомирської міськради, мало не щодня
інформаційний простір Житомира трясло від нових прізвищ
кандидатів, які зареєструвалися
на вибори до Верховної Ради України. Зовсім загубилися такі події,
як відзначення Дня державного
службовця та «прощання» в обласній адміністрації із тепер вже
колишнім губернатором Ігорем
Гундичем. 22 червня у Житомирі
і на Житомирщині загалом ніхто
не сподобився згадати про День
скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні.
Ці та інші події певним чином
зачепили житомирян, хоча, за великим рахунком, жителі обласного
центру про них нічого не знали.
Наприклад, про сесію Житомирської міськради перехожі та пасажири міського громадського транспорту здогадалися із такої собі
невеличкої вистави громадських
активістів, які підвезли до дверей
приміщення міськради із десяток
пошкоджених на шляхах міста
автошин. Шини прикрашалися
відомим надписом, який придумав
відомий український блогер пан
Дубинський і який сповіщає про
те, що «кризи немає, а ВОНИ просто… (безсоромно крадуть) наші
гроші». Ненормативна лексика на
шинах, звісно, зберігалася, хоча житомирян, які цікавилися надписом
на постаменті «автопокришок», такі
вирази вже очевидно не збуджують.
Куди цікавішими були події на сесії
Житомирської міськради. Початок
сесії ознаменувався появою у сесійному залі депутата Борислава Розенблата, який сьогодні не оминає
у Житомирі жодного публічного
місця. Зрозуміло чому – бо знову
хоче потрапити у Верховну Раду
України. Хоча якщо вже говорити про перебіг подій у сесійному
залі, то можна легко зробити висновок про те, що куди логічніше
і справедливіше обрати народним
депутатом від Житомира когось із
тріо найбільш активних і, швидше
за все, найбільш компетентних депутатів Житомирської міської ради.
Ну, наприклад, ту ж саму Любов
Цимбалюк, яка найбільш активно

працює на сесіях Житомирської
ради, вносячи доречні зауваження,
змістовні пропозиції чи висловлюючи аргументовані заперечення.
Чи хоча б Наталію Леонченко, яка
також активно і цілком компетентно вносить суттєві конструктивні
«нотки» у роботу сесії. І навіть депутат-новачок Владислав Пучич,
якого іноді не зовсім адекватно
сприймають громадські активісти, під час недавньої сесії міської
ради виглядав цілком пристойно.
Але загалом про роботу сесії, про
зміни до бюджету міста Житомира,
про дозволи на приватизацію землі
під МАФами (кіосками) для деяких
відомих у Житомирі і близьких до
влади ПЕРСОН житомирські ЗМІ
розповідали дуже неохоче. Натомість у середовище житомирян
активно вкидалась новина про те,
яким чином приймалось рішення
про присвоєння імені нещодавно
померлого Віктора Павлусенка
міській лікарні № 2. Під «роздачу» писарчуків місцевих видань,
а також у пости фейкових авторів
у помийно-брехливому Фейсбуці
потрапив депутат міської ради
Геннадій Махорін. Потрапив лише
через те, що висловив пропозицію
винести питання про увічнення
пам’яті В. П. Павлусенка на широке обговорення громадськості. До

пропозиції Махоріна ніхто у залі не
прислухався, а сам депутат від ВО
«Свободи» ще й отримав, як то кажуть, на горіхи. Можна стверджувати, що на звинувачення, які посипалися у бік Махоріна, відомий
у Житомирі історик-краєзнавець
абсолютно не заслуговує, але ж
що поробиш: вільна, незалежна,
але трішки все ж таки бульварнохамовита журналістика на факти
та реалії зважати не звикла.
Можна вважати, що на минулому тижні журналісти місцевих ЗМІ
оминули своєю увагою і свято державного службовця. Саме по собі
свято для громади міста Житомира
не є чимось важливим чи хоча б
помітним. Адже в уяві народний
образ держслужбовця жодного
позитиву не має. Чиновник із гарною зарплатнею, бюрократ, який
не проти взяти «на лапу», людина,
яка просиджує у кабінеті левову
долю свого життя – ось і все, на
що заслуговує держслужбовець
у свідомості більшості наших
співгромадян. Але збори, які проходили у великому залі обласної
державної адміністрації минулого
тижня, були приурочені не просто
до Дня державного службовця, але
ще більшою мірою були використані для «прощання» із губернатором
Житомирщини І. П. Гундичем. Ігор

Петрович сьогодні вже зареєстрований у якості кандидата у народні
депутати України, і, можливо, тому
«дембельська» процедура стала для
нього ще й стартом у процесі агітаційної кампанії. Важко сказати, хто
був режисером і постановником
завершальної зустрічі у залі Житомирської ОДА, але високопарних
епітетів і висловлювань на зразок
того, що «ми вас будемо завжди
пам’ятати», Ігор Гундич почув, так
би мовити, на багато років вперед.
Хоча якщо точніше і відвертіше,
то присутніх у залі службовців
обласної адміністрації насправді
куди більше хвилювало питання
про призначення нового очільника
Житомирської ОДА. Вже більше
місяця по Житомиру гуляють
чутки про персони більше десятка відомих у Житомирі людей,
які начебто проходили співбесіду
в Адміністрації Президента України. Але на Житомирщину нового
губернатора поки що так і не надіслали, а тому обов’язки голови Житомирської ОДА поки що (десь аж
до жовтня 2019-го) виконуватиме
колишній заступник Ігоря Гундича
Ярослав Лагута. Раніше пан Лагута
до найближчого оточення вже колишнього губернатора не належав,
а тому цілком резонно було розраховувати, що замість Ігоря Гундича
тимчасово керуватиме виконавчою
владою Житомирщини Олексій
Ясюнецький чи Олексій Шатило.
Проте і Гундич, і колишній склад
Адміністрації Президента сьогодні
вже мало що важать, а тому долю
виконувача обов’язків губернатора
Житомирщини вирішували вже
інші люди. Сталося так, що новий
розклад сил і впливів у столиці виявився на користь якраз таки Ярослава Лагути. Якому, до речі, не так
давно колишній його начальник
і губернатор Житомирщини Ігор
Гундич оголосив догану. В принципі Ярославу Миколайовичу
годилося б зробити ще одне суттєве зауваження, адже на Житомирщині напередодні 22 червня
2019-го року не відбулося жодного заходу з нагоди Дня скорботи
і вшанування пам’яті жертв війни
в Україні. Складається враження,
що забудькуватість чиновників нинішньої влади в Україні глибоко
запрограмована певним вірусом
«пофігізму» або ж зумовлена елементарною безграмотністю.
Тим часом до Житомира із кожним днем все більше і наполегливіше приїздять високі політичні
гості, які розпочинають активну
фазу передвиборчої агітації у ході
виборів до Верховної Ради України.
Якщо минулий тиждень у Житомирі був «позначений» візитом делегатів партії «Опозиційна платформа
«За життя», то початок нинішнього
тижня у Житомирі було ознамено-

вано приїздом партійців від «Слуги
народу». На чолі делегації, яка прибула до нашого міста, був Дмитро
Разумков. Його зустріч із житомирянами, які прийшли 25 червня
2019-го року до міського Палацу
культури, тривала не більше 45-ти
хвилин. Певного конструктиву та
очікуваного фурору візит пана Разумкова на житомирян не справив.
Очевидно – не з вини самого гостя,
який просто не зміг відповісти на
небувало величезний шквал запитань. Зміст запитань засвідчив, що
місцева житомирська влада далека
від того, щоб виконувати покладені
на неї обов’язки. Проблеми доріг,
водопостачання та водовідведення
(каналізації), питання щодо вивезення сміття, а також спалахи напруги навколо появи майданчиків
із новобудовами – це далеко не весь
перелік суто житомирських проблем. Звісно, що ні Д. О. Разумков,
ні сам Президент України В. О. Зеленський (у разі свого приїзду до
Житомира) жодним чином вплинути на самопочуття городян не
зможуть. З однієї і усім відомої
причини – центральна влада на
рівень місцевого самоврядування
впливу не має, або ж той вплив
суто символічний і не дозволяє належним чином вирішувати щоденно-побутові питання житомирян.
Людям, звісно, від того не легшає,
але сподівання на Президента Зеленського, як на варіант месії, чи
на появу народного депутата, який
працюватиме у Житомирі значно
краще, ніж працює нинішній нардеп Борислав Розенблат, у житомирян знову з’являються. Попереду
ще цілий місяць часу, відведеного
на агітацію, але вже сьогодні стає
зрозуміло, що обрати достойного
народного депутата житомирянам
буде дуже важко. Хоча претендентів, звісно ж, не бракуватиме.
Ще один варіант розвитку подій
упродовж вже розпочатої виборчої
кампанії стосується висновку про
те, що партія Президента України ледь не у автоматичному порядку має здобути від 40 до 50%
голосів із числа тих виборців, що
прийдуть на виборчі дільниці Житомира. Важко сказати, наскільки
дієво допоможуть «Слузі народу»
кандидати у депутати по мажоритарних округах, яких у нашій
області аж шість. Адже, наприклад, Андрій Герасименко, Сергій
Кузьміних або ж Богдан Куцак належної популярності у середовищі
жителів Житомира, Чуднівського
чи Бердичівського мажоритарних
округів поки що не мають. А це
означає, що просто так, виходячи
із партійної належності до партії
«Слуга народу», люди кандидатів
не оберуть. Треба чогось більшого.
Чого саме – сподіваємось побачити
вже зовсім скоро!
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Політична позиція

Парламент опирається змінам,
які вже не спинити
Заскорузла система
опирається змінам.
Старорежимні парламентарі оскаржують
у Конституційному
Суді розпуск Верховної Ради.

Вони хочуть подовше зберегти недоторканність, чинити несправедливість і змушують людей
їхати з України у пошуках кращої
долі. Та люди все бачать.
Чим більше пручаються поплічники старої влади – тим
більше люди переконуються
у необхідності змін. Це працює
проти уламків коаліції та на користь новим силам. Партіям, які
несуть зміни життя людей.
Вже навіть вибудовується можливий варіант нової коаліції. На

думку експертів, її сформують партії «Слуга народу» та «Батьківщина».
Голова аналітичного центру
ІНПОЛІТ Сергій Биков говорить,
що досвідчена команда «Батьківщини» вгамує кадровий голод
«Слуги народу»:
«Партія Тимошенко робить
ставку на фаховість та пропонує
план дій уряду, щоб люди протягом 100 днів відчули реальні
зміни» – заявив політконсультант.
На думку Бикова, Тимошенко є
готовим прем’єр-міністром, який
має досвід і знання. Їй не потрібно
вчитися бути прем’єром.
Під час партійного з’їзду лідерка «Батьківщини» вказала чіткі
показники змін, які планує досягти за 100 днів свого прем’єрства.
Юлія Тимошенко планує зменшити податкове навантаження
і підвищити зарплати, знизити
вартість кредитів. Мовляв, коли
бізнесу буде дешевше працювати

«в білу», тоді бізнес зможе платити вищі зарплати людям. Також
лідерка «Батьківщини» акцентувала увагу на тому, що впровадить
страхову медицину та відновить
підтримку по народженню дітей.
Політолог Володимир Фесенко погоджується, що Тимошенко претендуватиме на посаду
прем’єра. Він вважає, що парламентські вибори фактично стануть
продовженням президентських,
їх символічним «третім туром»:
«Вже очевидно, що цілий ряд
партійних лідерів будуть вести
виборчу кампанію під гаслом
боротьби за посаду прем’єрміністра. Своїх претензій на цю
посаду не приховує Юлія Тимошенко. Вона позиціонує себе як
досвідчений і сильний кандидат
на пост глави уряду, який може
надати необхідну підтримку поки
ще недосвідченому молодому Президентові» – пише Володимир

Фесенко у своєму блозі.
Вже зараз можна побачити
перші «камінчики» у фундамент
майбутньої коаліції. Так Володимир Зеленський призначив
батьківщинівця Владислава Бу-

харєва Головою Служби зовнішньої розвідки. Чим більше стара
влада пручається змінам – тим
невідворотнішими вони стають.
Віктор Стрикун,
політичний оглядач Р

До уваги вступників:
Будьте уважні!
«Податкові шахраї» творчі конкурси на
Головне управління
ДФС у Житомирській
області попереджає,
що знову мають місце
випадки, коли шахраї
телефонують платникам податків і вигадують різні історії, аби
видурити гроші.
Називаються посадовими особами та звертаються з проханням
надати фінансову допомогу. Пропонують «владнати питання»
з податковою в разі перевірки,
віддячити за якусь вигадану по-

слугу тощо.
Шахраї використовують різні
телефонні номери та рахунки для
зарахування грошей.
Головне управління звертається до бізнес-спільноти із проханням бути обачними, не вестись
на шахрайські вигадки, а в разі
отримання подібних телефонних
дзвінків одразу повідомляти за телефоном антикорупційного «Сервісу Пульс» Державної фіскальної
служби України – 0800‑501‑007 або
Головне управління внутрішньої
безпеки ДФС України за телефоном 097 186 30 11 та до правоохоронних органів.
ДФС наголошує, що відомство
діє ВИКЛЮЧНО в межах чинного
законодавства та повноважень і ні
СМС-повідомлень,
ні дзвінків, ні запрошень «для вирішення питань»
від імені посадових осіб або працівників служби
над ходити не
може.
Не дозволяйте
нікому скористатись вашою довірливістю, а про
такі факти повідомляйте правоохоронні органи!
Сектор комунікацій ГУ ДФС
у Житомирській
області

бакалавра та молодшого
спеціаліста проходитимуть
у декілька потоків
Цього року МОН
змінило терміни
проведення творчих
конкурсів для вступу
на бакалавра та молодшого спеціаліста
на основі повної
загальної середньої
освіти.
Порядок, який визначає процедуру конкурсу та реєстрації на
нього, було розміщено на сайті
міністерства 21 червня.
«Основна різниця організації творчих конкурсів, порівняно
з попередніми роками, полягає
у тому, що тепер заклади мають
проводити їх у декілька потоків.
Раніше виші визначали випробування за однією спеціальністю,
інколи в один день, і вступники,
особливо з інших регіонів, мали
обирати один заклад. Склалася
ситуація, коли вступник де-юре
може подавати 7 заяв у різні виші,
але де-факто не може реалізувати

своє право через накладку у термінах творчих конкурсів. Зараз
така проблема знімається», – зазначив гендиректор директорату
вищої освіти і освіти дорослих
МОН Олег Шаров.
Попередньо заклади погоджували з МОН графіки творчих конкурсів за визначеними спеціальностями. Ознайомитися з ними
у кожному окремому виші можна
у розділі «Вступна кампанія 2019».

Період проведення творчих
конкурсів виглядає так:
• д л я вс т у п у на бюд жет
або контракт – з 1 до 10 липня
(обов'язково);
• для вступу тільки на контракт – з 11 до 22 липня (для вступу
на бакалавра; рішення про проведення приймає заклад);
• для вступу тільки на контракт – з 11 до 29 липня (для вступу
на молодшого спеціаліста; рішення
про проведення приймає заклад).
Ще однією новацією є те, що
під час прийому заявок заклади
не можуть вимагати сертифікатів
ЗНО. У такий спосіб знімається

залежність оцінки за творчий конкурс від результатів тестування.

Для реєстрації на творчий
конкурс вступник подає
до закладу:
• заяву на участь у творчому
конкурсі;
• копію документа, що посвідчує особу;
• фотокартку розміром 3х4 см;
• копію документа про повну
загальну середню освіту або довідку від закладу про те, що особа
завершить її здобуття до 10 липня
(включно з тими, кого допущено
до додаткової сесії ЗНО).
Для допуску на пункт проведення конкурсу вступник має
пред'явити оригінал документа, що
посвідчує особу, а також екзаменаційний листок, який він отримує
після реєстрації у закладі. Важливо, що реєстрація та складання
творчого конкурсу не є фактом подачі заяви до вишу. Тобто вступник
далі має подати заяву у цей заклад
і на цю ж спеціальність через електронний кабінет. Їх реєстрація розпочнеться вже у липні.
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Болюче питання

Звільнити директора
водоканалу, захист пішоходів,
нові світлофори –
актуальні петиції житомирян
Ольга Сідлецька

Низку електронних петицій, що
стосуються дорожньо-транспортних
проблем, а також
водопостачання зареєстрували житомиряни на сайті Житомирської міської ради. На
що ж конкретно просять звернути увагу –
з`ясовували журналісти «20 хвилин».
Петиція «Встановлення на
тротуарах металевих захисних
стовпчиків та огорожі перильного типу», автором якої виступив
Віктор Симон, набрала за добу
необхідну для розгляду кількість
підписів, що однозначно свідчить
про її актуальність.
У ній житомирянин пропонує подбати про захист пішоходів.
«Ми всі знаємо, що час від часу
трапляються випадки наїзду транспорту на пішоходів і наслідки бувають жахливими. За останні роки
в Україні кількість смертей від наїздів на зупинках громадського
транспорту та перехрестях значно зросла», – пише Віктор Симон
у своєму електронному зверненні.
Містянин пропонує такі шляхи
вирішення даної проблеми:
– встановити металеві захисні
стовпчики на тротуарах перед пішохідними переходами. По можливості навіть щоб такі стовпчики
на перехрестях підсвічувалися
червоними та зеленими кольорами для інформування пішоходів
про безпечний перехід дороги;
– встановити металеві захисні
стовпчики на зупинках громадського транспорту;
– встановити огорожі перильного типу на під’їздах до зупинок
маршрутного транспорту.
На думку автора петиції, такі
засоби захисту можуть зберегти
здоров`я і врятувати життя пішохода у разі наїзду автівки.
«Насамперед зауважую: слід
облаштовувати павільйони біля
шкіл, садочків, лікарень, торговельних закладів та ринків», – за-

значає Віктор Симон.
Як відреагує профільний заступник міського голови на таку
пропозицію, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів, –
повідомимо згодом.
Ольга Сафлютіна просить
міську владу продовжити графік
роботи маршрутного таксі № 58
(Мальованка – Діагностичний
центр). Петицію саме з таким проханням містянка зареєструвала на
сайті Житомирської міської ради.
Зі слів авторки електронного звернення, з центру дістатися до Мальованки після 22:00 неможливо.
«На Мальованку їде 3 маршрутних таксі. № 30 (Крошня – Мальованка), яка працює до 20:00,
також маршрут № 5 (Польова –
Мальованка), останній транспорт
приїжджає на Мальованку до
22:00. Та маршрутне таксі № 58
(Діагностинчий центр – Мальованка), останній транспорт о 22:12 на
кінцевій біля взуттєвої фабрики
Крок», – йдеться у петиції.
А Тетяна Шапарчук у своєму
електронному зверненні просить
створити маршрут громадського
транспорту зі Станишівки у Гідропарк.
Безкоштовний проїзд учням
за наявності учнівського квитка
пропонує запровадити у своїй
петиції до органів міської влади
Сергій Щокотов. «Прошу підтримати петицію на впровадження
безкоштовного проїзду учням
житомирських загальноосвітніх
закладів у тролейбусах та маршрутних таксі», – пише автор електронного звернення.
Містянин Юрій Градовський
зареєстрував петицію «Продовжити заміну світлофорів у місті

на сучасні енергоощадні односторонні».
«У місті було розпочато заміну
світлофорів на односторонні сучасні, але зараз процес зупинено
з невідомих причин.
Сучасний односторонній світлофор є не лише енергоощадним,
а він ще й спонукає до дотримання Правил дорожнього руху,
тобто стоїть на сторожі життя та
здоров'я учасників дорожнього
руху», – йдеться у зверненні. На
думку автора петиції, заміну
світлофорів потрібно відновити,
розпочавши з найбільш насичених
ділянок, і продовжувати до заміни
останнього світлофора.
Одразу 7 петицій було зареєстровано містянами після відключення у Житомирі майже на
2 доби водопостачання з вимогою
звільнити директора КП «Житомирводоканал» Андрія Нікітіна.
«Наполягаємо на відставці
директора комунального підприємства "Житомииводоканал"
Андрія Нікітіна. Вищевказана особа неодноразово не виконує свої

обов'язки керівника на даній посаді. Відключення водопосточання
та зірвання термінів відновлення
стало систематичним.
Аргументи пана Нікітіна, як
керівника, це помилка підрядника.
Остання такая ситуація відбулася при проведенні ремонтних
робіт у період 21–22 червня 2019 р.
Громада міста не згодна з позицією директора: "моя хата
скраю, поганий підрядник".
Директор зобов'язаний, як
керівник, пильно спостерігати
і контролювати підготовчий
процес. Необхідно досконально
зрозуміти технічні можливости
підрядника і контролювати його
роботу від А до Я.
Але А. Нікітін не вбачає своєї
помилки.
Все, що він може зробити на
такій високій та відповідальній
для всього міста посаді, це констатувати факт зірвання процесу,
притому не розуміючи наступних
термінів відновлення.
Тож за невідповідності Андрія
Нікітіна до займаної посади наполягаємо на його звільненні», –
йдеться в одній з петицій.
Крім того, у розділі «Електронні петиції до Житомирської міської влади» розміщене звернення
з проханням заборонити водоканалу вимикати у місті водопостачання більше ніж на добу. Автор
петиції Яна Садовська зазначає:
«Щороку у спеку Житомирводоканал проводить планові роботи
по заміні заглушок, які залишають
місто без води на період від двох
до трьох днів. Житомирводоканал
не виконує строки підключення
водопостачання після ремонту. Це
створює незручності для жителів
міста та може бути небезпечним
для життя».

КОЛОНКА
Хто може
усиновити дитину
До Лугинського бюро правової допомоги звернувся Олексій
Петров (ім’я та прізвище змінені
з етичних міркувань). Чоловік
цікавився, хто може усиновити
дитину та хто має переважне
право на усиновлення. Консультації в межах проекту «Я маю
право» надали фахівці Лугинського бюро правової допомоги.
Усиновити дитину можуть
(ст. 211 Сімейного кодексу
України):
– Дієздатна особа віком не
молодша двадцяти одного року,
за винятком, коли усиновлювач
є родичем дитини.
– Особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити,
не менш як на п'ятнадцять років.
У разі усиновлення повнолітньої
особи різниця у віці не може
бути меншою, ніж вісімнадцять
років. Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.
– Подружжя, а також особи, зазначені у частинах п'ятій
та шостій статті 211 Сімейного
кодексу України.
– Особи, які не перебувають
у шлюбі між собою, не можуть
усиновити одну і ту ж дитину.
Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення
ними дитини.
– Якщо дитина має лише
матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її
мати не перебуває у шлюбі.
Якщо дитина має лише батька,
вона не може бути усиновлена
жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі. Якщо такі особи
проживають однією сім'єю, суд
може постановити рішення про
усиновлення ними дитини.
– Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку
з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один
чоловік або одна жінка.
Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не
обмежується.
За наявності кількох осіб,
які виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має громадянин України:
1) в сім'ї якого виховується
дитина;
2) який є чоловіком матері,
дружиною батька дитини, яка
усиновлюється;
3) який усиновлює кількох
дітей, які є братами, сестрами;
4) який є родичем дитини.
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги)
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Ǣɹɻʈʈʚʃɶʂɯʘʅʄʆɻʅʆɶɿʆɯʇʃʚʏʄʛʃʚɹ
ʂʄʁʄɵʚʇʈʒͽǧɶʍɯʇʇʈɯʃʄɱʁɶʃʃʟɱɻɰʄʆʉʅʆʄʋɶʇʚɼʃʄɲʄʏʁʟʌʉʅʁɯʃʉɱɯʃʃʟʂɯɼɰʉʈʃʒʄɲʄͽ
ǡʄʂʉɺʃɯɲʄɵɻʇɱʟʈɯɰɯɹɯʘʂʄʉʇʚʂʂʄʁʄɵɻʂ
ʂʚʎʃʄɲʄɺɵʄʆʄɱΙʟʉʇʅʚʌʚɱʉʃɯɱʍɯʃʃʚʚʆʄɰʄʈʚ
ʈɱʄʆʍʄʛɶʃɶʆɲʚʛʃɶɺɯʁɶɹʃɻʌɵʉʂʄɿʈɯʇɻʁʐʄɰ
ɱʈʚʁɻʈɻɱɹɻʈʈʟɱʇɶɵʄʍʄɲʄ
ʅʆɯɲʃɶɱɯʏʆʄɺʉʂɵʉʏɯʚʈʚʁʄͽ
ǥʄʍɶʂʄʅʄɰɯɹɯʈɻɱɯʂɵʄʆʄɲʚ
ɵʆʉɺʚʐɯʇʈʟʚɱʚʆɻʉɱʁɯʇʃʚʇɻʁɻͽ
ǡɱɶʆɵʄɺʃɯɼʈɶΌʂʄʁʄɵʚʇʈʒʃɶɱʚɿͽ
ǛʄʁʄɵʚʇʈʒΌʎɶʇʈɯʃɵʉʏʚͽ

Ǔɯʁɻʏɯɼʈɶʇʒʂʄʁʄɵɻʂɻͺ

Зі святом!

Ма г а з и н
dtv-instrument.com

Ǩ
˫
˪
˙
˖
˕
ˋ
˕
˔
ː
ˑ
ʙ
ʖʓːˈˏ

ʜˈ˒ˑ˓˖˛ː˪˔˕˟ˊ˃ˍˑː˖˪˓˪˅ː˪˔˕˟˅˔˪˘˒ˈ˓ˈˇ
ːˋˏȄˆˑˎˑ˅ːˈˇˎˢ˒ˑ˄˖ˇˑ˅ˋˍ˓˃˫ːˋǡˇˈ
ˍˑˉˈː˅˪ˇ˚˖˅˃˕ˋˏˈ˔ˈ˄ˈ˅˪ˎ˟ːˑ˪ˊ˃˘ˋ˜ˈːˑǤ
м. Житомир,
вул. Небесної Сотні, 7/20
тел.: 098 175 48 42
097 352 74 41

м. Житомир,
вул. Гагаріна, 13/69
тел.: 096-440-93-02
0412-43-09-70
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Актуально

На Житомирщині зареєстровано
41 повідомлення про порушення
виборчого законодавства
У вівторок, 25 червня, начальник ГУНП
області спільно з громадською організацією ОПОРА провели
пресконференцію
«Місяць виборів на
Житомирщині: дочасна агітація, активності кандидатів та зафіксовані інциденти».
Керівник поліції області
В’ячеслав Печененко проінформував про зареєстровані правоохоронцями області повідомлення
про можливі порушення виборчого законодавства і розповів про
організацію роботи поліції для
забезпечення правопорядку і законності виборчого процесу.
«Станом на ранок 25 червня

маємо 41 повідомлення про порушення. Найбільше, традиційно,
у м. Житомирі. Далі – у Бердичеві
та Коростені. Переважна більшість з них стосується питань
розповсюдження агітаційних
матеріалів без вихідних даних.
Також розпочаті 3 кримінальних
провадження за інформацією
про ймовірні випадки підкупу
виборців. За одним з них – це
пропозиція грошових коштів за
голосування на користь одного
з кандидатів, у двох інших – реєстрація так званих «двійників» за
грошову винагороду. Наразі проводимо відповідні перевірки», –
повідомив В’ячеслав Печененко.
Також він наголосив, що попри процес запеклої виборчої
кампанії, поліція Житомирщини
готова до будь-яких викликів і реагуватиме на всі повідомлення про
можливі порушення чітко у межах
наявних повноважень і у наданий
законом спосіб:
На думку представників ОПО-

РИ, до виборів варто очікувати
порушень законодавства в плані
ведення агітації.
«У частині одномандатних виборчих округів кампанія досить
конкурентна, а це як збільшує

НБУ вводить в обіг банкноту
номіналом у 1000 гривень
З 25 жовтня 2019
року у готівковому
обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1 000
гривень.
З 25 жовтня в Україні вводиться в обіг нова банкнота
номіналом 1000 грн. Про це
інформує Національний банк
України.
На лицьовій стороні нової
банкноти зображено портрет
Волод ими ра Верна дс ьког о.
«Його обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника
цілої низки нових галузей науки – геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із
засновників і першим президентом Української академії наук,
створеної у 1918 році», – повідомив голова НБУ Яків Смолій.
На зворотній стороні надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук
України. За розміром і кольором
банкнота номіналом 1 000 гри-

активність потенційних переможців, так і «підвищує ставки».
З одного боку, це може проявитися у збільшенні інтенсивності
агітаційної роботи, а з іншого –
у використанні незаконних форм

З березня Україну
залишило 1,3 мільйона осіб
Руслан Мороз

З України з 20 березня виїхало понад
1,3 мільйона трудових
мігрантів. Щохвилини
їх число збільшується
на 2 людини.

вень помітно відрізняється від
банкнот інших номіналів, що
допоможе населенню легко визначати номінал.
Розмір нової банкноти становить 75х160 мм. Основний
колір – блакитний. За дизайном
вона наслідує банкноти нового модернізованого покоління
гривні – оновлені 20, 100 та 500
гривень. Банкнота має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту: – «віконна» захисна
стрічка – частково введена в товщу паперу полімерна стрічка,
що має відповідний колір (пур-

пурний) та яскраво виражений
комбінований оптично-змінний
ефект. Стрічка містить цифрове
зображення номіналу банкноти
та тризуба – малого державного
герба України. При зміні кута
нахилу банкноти спостерігається кінематичний ефект – змінюється напрямок руху фонового
зображення стрічки; – оптичнозмінний елемент SPARK, що має
кінематичний ефект. При зміні
кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються
поступові переходи кольорів (від
золотистого кольору до нефритового).

агітації: від підкупу до брудних
дискредитаційних кампаній так
званого «чорного піару». Серйозним викликом буде організація
роботи дільничних виборчих комісій, які мають бути утворені до
5 липня включно та забезпечувати
безпосередньо голосування у день
виборів. Від якості їхньої роботи,
підготовки, компетенцій та мотивації залежить і те, як у нас пройде день голосування 21 липня.
Сподіваємося, негативний досвід
минулих виборів буде враховано
і щодо матеріально-технічного забезпечення комісій, і щодо якості
підготовки та відбору їхніх членів.
Зі свого боку ми будемо так само
проводити короткотермінове спостереження у день голосування
та слідкуватимемо за виборчим
процесом до встановлення результатів у всіх шести округах
області», – зазначив координатор
спостереження ОПОРИ за виборами в Житомирській області
Тарас Чмут.

Минулого тижня одразу декілька ЗМІ поширили повідомлення про те, що майже півтора мільйона українців залишили
батьківщину в пошуках кращої
долі. Ця звістка особливо нікого
не збентежила, адже вже давно
звикли то того, що українці шукають кращої долі за кордоном,
не в силах забезпечити достойне
життя для своїх родин вдома.
Сайт ukrainianpeopleleaks.com
в українському сегменті Інтернету якраз про це й розповідає. Він
у достатньо реалістичному вигляді підраховує число громадян,
які залишили Україну. Автор ідеї
створення платформи невідомий.
Назва сайту співзвучна з WikiLeaks.
Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну
інформацію з анонімних джерел, –
таке повідомлення розташоване на

сайті obozrevatel.com.
Згідно з даними, наведенмими
на вказаному сайті, за підрахунками
ООН, до 2050 року населення України може скоротитися на 18%, до 36
мільйонів осіб, країна ризикує остаточно перетворитися в край старих
і дітей. Один з основних факторів
виїзду – трудова міграція.
Ukrainianpeopleleaks показує,
скільки українців щохвилини залишає країну. Для підрахунку статистики використовували дані, які
озвучив міністр закордонних справ
Павло Клімкін. За його словами,
щомісяця з країни на заробітки
їдуть 100 тисяч чоловік. За даними
Міністерства соціальної політики,
так чи інакше проблема трудової
міграції торкнулася вже 9 мільйонів
чоловік (у тому числі сім'ї українців,
які залишили країну).
До слова, цього року загроза
впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена в консенсус-прогноз МЕРТ
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). Уже зараз
у більшості лікарень спостерігається дефіцит молодшого медичного
персоналу. Крім цього, роботодавці
скаржаться на брак робочих кадрів.
У Національному банку також відзначають: серед основних загроз для
України – трудова міграція.
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Політична позиція

Ляшко: У людей руки трусяться,
коли вони бачать платіжки
Не жартувати на
тему тарифів, а реально знижувати їх вимагає від влади лідер
Радикальної партії.
Тарифи – це проблема номер один в Україні, адже кожна
третя сім'я не може платити за
комуналку. Про це не з чуток
знає Олег Ляшко, жодна зустріч
якого в будь-якому місті чи селі
не обходиться без скарг людей на
платіжки із захмарними сумами.
Він розповів нещодавно почуту
історію свого земляка з Чернігівщини, якому намалювали борг за
комуналку, що перевищує дохід
його сім’ї. І присоромив владу, яка
переводить цю проблему на жарт.
«Михайлу Григоровичу 73
роки. Трудовий стаж – 47,5 років,
пенсія – 2500 гривень. У його дружини, Алли Іванівни, 40 років трудового стажу і 2000 гривень пенсії.

На двох вони мають майже 90 років трудового стажу і 4500 гривень
пенсії. У травні родина отрима-

ла рахунок за комуналку у 4718
гривень. Це субсидія за 2018–19
роки, яку вимагають повернути

з пенсіонерів. Минулого тижня
представник президента в Кабміні
Андрій Герус на одному з ефірів
сказав, що Зеленський жартував
про високі тарифи і нікому не обіцяв їх знизити. Михайлу Григоровичу, його дружині та мільйонам
українців, які повинні платити за
газ вдвічі більше, ніж пенсія – зовсім не весело!» – обурився Ляшко.
Політик неодноразово зак ликав урядовців пояснити,
чому ціна на газ для українців
зростає, хоча в усій Європі – падає. Але відповіді не отримав.
«Парадокс: у Європі ціна на газ
знову знизилася і найнижча за
останні 3 роки, а в Україні людям
знову підняли ціну на газ на 400
гривень. І в липні знову обіцяють
підвищити. Поясніть мені, будь
ласка, де ж та ринкова ціна, яку
ви обіцяли українцям», – обурювався народний депутат під час
години запитань до уряду.
Попри доручення Кабміну,
голова «Нафтогазу» Коболєв від-

мовився знизити ціну на газ. Проте це може зробити президент, –
переконаний Ляшко.
«Згідно з Конституцією, президент може скасувати рішення
уряду про підвищення ціни на
газ. В результаті мінімум вдвічі
будуть знижені тарифи. Ось що
повинен зробити президент, а не
жартувати з долями людей, їх доходами, їх майбутнім. Президент
повинен зробити все, щоб у людей
були гроші, повний холодильник
і можливість платити не тільки за
комуналку, але і за все інше. Тому
замість жартів треба переглянути
бюджет, вичистити звідти корупційні схеми, збільшити зарплати
і пенсії, скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ
і знизити тарифи, щоб вони були
справедливими. А потім, коли народ буде нагодований, одягнений,
доглянутий і діти матимуть перспективу – можна буде і пожартувати», – вважає Ляшко.
Марина Клименко Р

У Житомирі відбулася Всеукраїнська
конференція бджолярів
Ігор Гарбуза

Ще за часів Київської Русі київські
князі торгували
медом в різних країнах світу. Однією
з експортних статей
України є мед.
У 2016 році з України було
експортовано 56 966 тон меду на
$97 282 тис. В цьому році Україна протягом 10 днів повністю
покрила квоту на продаж меду
в Європейський Союз. Економісти, вчені аграрії і бізнесмени
впевнено говорять про великий
потенціал України по виробництву і поставки меду на експорт.
Житомирська область займає
одну з провідних позицій не
тільки з виробництва меду, але
і в наданні наукової допомоги
бджолярам України. Саме тому
22 червня 2019 року вчені Житомирського агроуніверситету
і кафедри ботаніки ЖДУ ім. Івана Франка на агробіологічній
станції ЖДУ провели другу всеукраїнську науково-практичну

конференцію на тему: «Європейські вимоги щодо практики
бджільництва та отримання
продукції».
Конференцію відкрила Корево Н. І. – завідувач агробіологічної станції ЖДУ. Вона розповіла
історію станції, яка була побудована студентами біологічного
факультету Житомирського педагогічного інституту і займає
19 гектарів. На станції ведуться
наукові роботи і захищаються
кандидатські дисертації. Проводяться дослідження і в області
бджільництва.
Ревунець А. С. – декан факультету ветеринарної медицини ЖНАЕУ зазначив, що
оскільки тема конференції «Поставки меду на європейський
ринок», то слід зазначити, що
в Європейському Союзі і Білорусії держава активно підтримує бджільництво. В Європі
розроблено законодавство,
яке регулює правові аспекти
бджільництва, держава надає
фінансову підтримку. Наприклад, за запилення бджолами
полів засіяних медоносними
культурами бджолярам виплачуються пристойні суми.
Однак в Україні такої норми не
передбачено ні законодавчо, ні

з боку місцевих органів влади.
Загальновідомо, що зараз бджіл
вражають захворювання, і тут
немає централізованої і спланованою допомоги бджолярам.
Фактично вчені України за власною ініціативою проводять конференції та намагаються дати
необхідні наукові рекомендації
бджолярам. Найбільшою проблемою стало нерегульоване
застосування гербіцидів у сільському господарстві. В Україні
масово гинуть бджоли, що призводить до серйозних проблем
у виробництві меду. Бджолярам
необхідно проявляти ініціативу
і через свої громадські організації вступати в діалог з державою
та місцевими органами влади.
Доктор ветеринарних наук,
завідувач кафедри мікробіології ЖНАЕУ Галатюк О. Є. виступив з доповіддю: «Вимоги
щодо практики бджільництва
відповідно вимог Європейського
Союзу». Він сам є бджолярем
і має велику практику в наданні
наукової допомоги бджолярам
різних країн. Наприклад, зовсім
недавно його запросили в Казахстан в якості консультанта
з бджільництва й, навіть, пропонують назавжди переїхати,
обіцяючи великі перспективи.

Га лат юк О. Є. вик ла в 16
принципів, яких необхідно
дотримуватися в виробництві
меду. Вони дозволяють відповідати науковим принципам
і вимогам Європейського Союзу
з виробництва меду. Бджолярі
познайомилися з методами захисту бджіл від хвороб і розведення бджіл. Було розказано,
що необхідно робити для того,
щоб мед не мав в своєму складі
небезпечних гербіцидів і пестицидів, отруйних речовин,
правила зберігання і транспортування меду.
Бджолярі-практики громадської організації «Клуб професійних пасічників Житомирщини» ділилися своїм досвідом.
Особливо сильне занепокоєння
викликає те, що в Коростишівському районі через безконтрольне застосування гербіцидів
сталася масова загибель бджіл.
Бджолярі зазнали колосальних
збитків і морально пригнічені
таким становищем справи.
В Україні різко впали посіви
гречки, одного з найголовнішого
медоносів в країні. Тому і впали
обсяги виробництва гречаного
меду. Говорили і про економічні
аспекти бджільництва. Бджолярі страждають від того, що

вони позбавлені можливості
безпосередньо поставляти свій
мед у Європейський Союз. В результаті перекупники за безцінь
скуповують мед в селянських
господарствах і втридорога продають його в Європі. Доктор ветеринарних наук Галатюк О. Є.
детально пояснив кроки, які
необхі дно зробити бджолярам, щоб їм самостійно вийти
на ринки інших країн.
Великі перспективи відкриваються і для поліського бджільництва. Головна відмінність
бджільництва нашого краю –
лісовий мед. Їм уже зацікавилися в Німеччині і навіть приїжджали фахівці ознайомитися
з умовами його виробництва,
вели розрахунки, в яких обсягах
могла б Житомирська область
поставити такий незвичайний
для них мед.
Коли практик і науковець
об'єднуються, то завжди виходить хороший результат, як
кажуть в народі: «Бджола красна
медами, а людина – знаннями».
Вчені та бджолярі висловили
впевненість в тому, що при належній наукової та державну
підтримку Україна може стати
одним з головних постачальників меду на світовий ринок.
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Врятувати не можна зрубати: де поставити
кому у питанні українських лісів?
Впродовж десятиліть
в Україні бездумно вирубують ліси і вивозять контрабандою за кордон, залишаючи Карпати сам на сам
з екологічною катастрофою.
Чотири роки тому Верховна Рада
спробувала покласти край незаконним
вирубкам і запровадила мораторій на
експорт деревини, а цього року навіть
посилила кримінальну відповідальність.
Проте через лазівки в законах ситуація не
покращилась. Що відбувається сьогодні,
як реагують експерти і яким чином все
ще можна врятувати український ліс, розбирався Центр громадського моніторингу
і контролю.

Більше законів, більше дров

У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон, яким на 10 років заборонила експорт
лісоматеріалів в необробленому вигляді.
Виняток для експорту зробили лише для
дров. Головна мета – припинити незаконну
вирубку лісів. Мораторій поширився на всі
породи дерев, але особлива увага громадськості була прикута до лісу-кругляку. Тоді
закон ухвалювався під протести експертного
середовища, які критикували документ за
відсутність механізмів контролю і, що важливо, урахування зобов’язань держави перед
міжнародними партнерами. Адже заборона
на експорт лісу є порушенням ключових
торговельних положень Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським союзом, які

забороняють будь-які форми обмежень на
експорт. Прихильники мораторію посилались на необхідність збереження природних
ресурсів, які вичерпуються.
Чотири роки потому сторони все ще
сперечаються про доцільність мораторію,
але в одному погоджуються. Мораторій
у тому вигляді, у якому діє зараз, має суто
декларативний ефект. Закон, який мав
захистити українські ліси й обмежити
експорт деревини, призвів до фактичного
збільшення вивозу лісу-кругляку контрабандою під виглядом дров.
Під час дії в Україні мораторію на вирубування лісу його експорт до країн ЄС зріс
на 75%, перевищивши позначку в 1 млрд
євро. Такі підрахунки наводить Британська
неурядова організація Earthsight, що вивчає
проблеми незаконного вирубування лісів
у всьому світі.
«Держава недоотримує зростання
економіки внаслідок існування тінізації
у цій сфері. У 2015-му році держава недоотримала 87 мільйонів доларів, а у 2017-му
році – 257 мільйонів доларів державних над-

ходжень», – зауважує експерт Реанімаційного пакету реформ Дмитро Ливч.
Низка експертів і політиків наполягає,
що вирішити проблему може тільки повна
заборона експорту деревини, включно із
дровами. Щодо торговельних відносин з ЄС
слід вести окремий діалог.
На думку фахівців, необхідно посилювати покарання для тих, хто займається
вирубкою. Першим кроком у цьому напрямку стало цьогорічне запровадження
кримінальної відповідальності за вирубку
лісів. З 1 січня 2019 року за незаконне переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів
цінних та рідкісних порід дерев порушникам загрожує в’язниця. Каратимуть тих,
хто вирубував ліс вартістю у 17 тисяч гривень, або в особливо великому розмірі – від
32 тисяч гривень. Злочин, вчинений організованою групою чи в особливо великому
розмірі, карається позбавленням волі на
строк від 10 до 12 років.
Крім законодавчих ініціатив, ліс намагаються рятувати реальними діями. Так, за
даними Державного агентства лісових ресурсів України, за І півріччя 2019 року було
висаджено майже 36 тисяч гектарів лісів.

Як врятувати українські ліси?

Експерти погоджуються, що проблема
українського лісу не в тому, чи існує мораторій, а в «дірках» на кордоні та відсутності
стратегічного бачення щодо використання
лісів усередині країни.
У Міністерстві економічного розвитку
і торгівлі вважають, що проблему з експортом лісу може вирішити стовідсоткове
чіпування та прозорий продаж необроблених лісоматеріалів.

«Вирішення питання експорту лісу-кругляку лежить у двох аспектах. Перший – це
розширення обов'язкового чіпування лісу
на 100%. Адже наразі складається досить
парадоксальна ситуація, коли державні
лісгоспи цей ліс чіпують, однак комунальні
та військові лісгоспи є, так би мовити, дірою,
через яку може витікати все, що завгодно.
І друге – великі об'єми лісу мають продаватись прозоро», – вважає перший заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі
Максим Нефьодов.
Крім того, на думку експертів, слід
уважніше розглянути можливості для переробки лісів всередині країни. Адже таке використання лісів вигідніше, аніж відправка
їх на експорт. Економісти зауважують, що
готова продукція завжди коштує дорожче,
ніж сировина. Якщо Україна самостійно
оброблятиме ліс, то це стимулюватиме розвиток виробництва, появу підприємств,
нових робочих місць.
«Проблема лісу у відсутності державної
політики. Має бути розуміння, для чого
нам ліс, як ми з ним працюємо. От наприклад, має бути розуміння, що переробка
деревини всередині країни – це вигідніше,
ніж експортувати ліс кругляком. Переробка лісосировини всередині дає в десятки
разів більший мультиплікативний ефект
для економіки України, аніж просто експорт, навіть за на 10, 20, 30 євро дорожчою
ціною», – впевнений голова Комітету деревообробної та меблевої галузі Богдан Цуприк.
Експерти погоджуються, що вирішити
проблему українських лісів можна тільки
через системний підхід, який буде максимально зберігати природу і поєднувати
у собі й економічну функцію.

На Житомирщині у травні
оформили 193 «теплі» кредити
У травні 2019 року жителі
та ОСББ області оформили 193 «теплі» кредити
на загальну суму 13 млн
285,5 тис. грн.
Про це повідомляє департамент регіонального розвитку ОДА.
«Обласною програмою «теплих» кредитів скористалися 177 приватних домогосподарств на загальну суму 4 млн
473,373 тис. грн та 16 ОСББ на загальну суму
8 млн 812,12 тис. грн.
Загалом з початку року жителі та ОСББ
області оформили 673 «теплі» кредити на
загальну суму 37 млн 892,2 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

За обласною програмою
можна отримати підтримку:
• фізичним особам – 10% від суми
кредиту, але не більше 1000 грн;

• учасникам АТО та членам сімей
загиблих – 10% від суми кредиту, але
не більше 2000 грн;
• ОСББ, ЖБК – 10% від суми кредиту раз у рік за одним кредитним
договором.
Завдяки державній програмі підтримки, оформивши кредит, можна
придбати енергоефективні матеріали
для свого будинку чи квартири і отримати від 20 до 70% відшкодування:
• на придбання котла з використанням будь-яких видів палива та енергії
(крім природного газу) з відшкодуванням від 20 до 70% суми кредиту;
• на придбання енергоефективного
обладнання та/або матеріалів з відшкодуванням від 30 до 70% суми кредиту;
• ОСББ та ЖБК на енергоефективні
заходи може отримати від 40 до 70%.
Загалом у 2019 році на програму
«теплих» кредитів в обласному бюджеті передбачили 2 млн 250 тис. грн.
Для того, аби оформити «теплий»

кредит, необхідно вибрати партнерапостачальника, визначитися з товаром, який вам потрібний, та отримати в магазині рахунок-фактуру на
цей товар. До банку потрібно подати
такі документи: паспорт, податковий
номер, документ про отримані доходи за 6 місяців, рахунок-фактуру
на товар, документ про призначену

субсидію для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг (для осіб, яким призначено субсидію), акт виконаних робіт (для АБ
«Укргазбанк»).
За довідками щодо кредитування
можна звертатися за адресою: м. Житомир, м-н імені С. П. Корольова, 3/14,
каб.110, тел.: (0412) 47–47–12.

САЛОН КРАСИ

ІМПЕРІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Майстер перукар універсал
(стрижки чоловічі, жіночі та дитячі,
вечірні та весільні зачіски, плетіння,
колорування)
Чоловічий майстер перукар
(чоловічі та дитячі стрижки, стрижки
бороди)
Майстер манікюру та педикюру

вул. Покровська, 81, тел.: (0412) 42-12-78; (097) 187-08-16; (063) 358-36-33
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Інтерв'ю

У Сполучених Штатах презентували
соціально-економічний потенціал
Житомирської області
Руслан Мороз

Соціально-економічний потенціал
Житомирської області презентували
представникам міжнародних корпорацій,
державних установ та
неурядового сектору
США.
Минулої неділі в України відмічали День державного службовця.
Свято встановлено в Україні «зважаючи на роль державної служби
у процесі становлення України як
суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та підтримуючи рішення
Генеральної Асамблеї ООН», згідно з Указом Президента України
«Про День державної служби» від
4 квітня 2003 року № 291/2003 та
відзначається щорічно 23 червня
у День державної служби Організації Об’єднаних Націй. Професія
державного службовця – важлива,
клопітка та відповідальна праця
людей, які у своїй більшості виконують її за покликанням, демонструючи справжню відданість
справі та бажання служити людям.
Напередодні професійного
свята співробітник державної
служби Житомирщини представив у Сполучених Штатах Америки
програму соціально-економічного
потенціалу Житомирської області.
Ми взяли інтерв'ю у Андрія Пащенка, який власне і презентував
область у складі делегації до міста
Цинцинаті штату Огайо.

Руслан Мороз: Андрію,
як ви увійшли до складу делегації України до США?
А н дрі й П а щен ко: Мені
пощастило стати учасником
програми «Відкритий світ» при
Бібліотеці Конгресу США. Ця програма була заснована Конгресом
США у 1999 році з ініціативи двох
видатних учених і суспільно-політичних діячів. У 2003 році програма була поширена на Україну,
і відтоді щороку молоді лідери нашої держави мають можливість
переймати американський досвід
та презентувати свої регіони. До
складу однієї делегації входить 5
чоловік, які працюють у відповідних сферах і представляють різні

регіони і організації.
Цього року одним із пріоритетних напрямків було визначено
соціально-економічний розвиток,
а оскільки я працюю в цій сфері,
мене обрали до складу делегації.

Р ус л а н Мор о з : Ви
сказали, що вас обрали. Як
відбувалась ця процедура
і які власне критерії відбору
учасників?
Андрій Пащенко: Програма
«Відкритий світ» призначена для
лідерів України – представників
різних рівнів державної влади,
академічного співтовариства,
громадських організацій і ділових структур. Вона розрахована
на кандидатів, які, незважаючи на
свій відносно молодий вік, уже виявили себе як професіонали своєї
справи, показали свої сильні лідерські якості і зацікавлені у вивченні
американського досвіду й підтримці професійних та особистих контактів з американськими колегами
після повернення до України.
З 2017 року я співпрацюю з волонтерами Корпусу Миру США
в Україні. Ми спільно готуємо і реалізовуємо соціальні проекти, тренінги і активності у місті Житомирі. Отже, оцінивши мої професійні
якості і навички, мене номінували
до складу делегації цього року. Я до
останнього моменту не знав про це
і був приємно здивований. Власне
чим і цікава процедура відбору, що
ти не можеш сам вирішувати свою
участь, тебе повинні обрати партнерські організації за відповідні
досягнення, успіхи в рамках пріоритетних напрямків програми, які
можуть змінюватись щороку: від
економічного розвитку, молодіжного розвитку до індустріального
і медичного».

Руслан Мороз: Хто фінансує учасників програми,
чи є дольова участь українського бюджету?
Андрій Пащенко: Ні, програма «Відкритий світ» є єдиною
програмою обмінів усередині законодавчої гілки влади США й
отримує щорічне фінансування
від Конгресу США. Повністю усе:
переліт, проживання та триразове
харчування – оплачується приймаючою стороною».

Руслан Мороз: Що нового ви побачили за океаном, і як проходила презентація Житомирщини?

Андрій Пащенко: Як то кажуть, з миру по нитці. Оскільки
власним бюджетом я не в змозі
виготовити якісні буклети англійською мовою, я звернувся до
знайомих, які працюють в різних
організаціях туристичного і економічного спрямування. Хтось
надав журнали, хтось надав
брошури, сувенірну продукцію,
подарунки я купував власним коштом, а також знайшов цікаві ролики і презентації Житомирщини в Інтернеті англійською мовою,
які потім скомпонував і показував
на зустрічах. Їх було дуже багато,

Руслан Мороз: Хто ці
люди, і якою переважно
сферою вони цікавились?»
Андрій Пащенко: Це керівники компаній INDELAC, Vigran
Investments, Porter Wright, General
Cable та багато інших. Переважна
сфера зацікавленості – це індустріальні можливості та сільське господарство».

Руслан Мороз: Розкажіть, як ви жили в США,
наскільки вам сподобався
їх побут і звичаї.

до речі. Протягом тижня тричі
на день у нас проходили робочі
візити до різних інституцій. Це
і візит до управління соціально-економічного розвитку міста
Цинциннаті, зустріч з представниками конгресмена Томаса Массі, з представниками конгресмена
Стіва Шаббота, зустріч з місцевим
адміністратором міста Флоренс,
Кентаккі, візит до Європейської
торгівельної палати, до Центру
розвитку міста Цинциннаті, візит до Ради бізнесу Ковінгтону
та до Корпорації економічного
розвитку Північного Кентаккі
Tri-ED – і це далеко не повний
перелік організацій.
Мене вразило, як у них побудована система фінансування
соціально-економічного розвитку,
організовано взаємодоповнюваність державних установ і громадського сектору.
Дуже багато програм реалізовується громадськими організаціями за підтримки органів влади, створено величезну кількість
просторів і хабів для розвитку
підприємництва і соціальної сфе-

ри. Зокрема, є така організація
Flywheel, яка допомагає соціальним підприємцям розвивати бізнес та просуває соціальне
підприємництво через соціальні
мережі, заходи, тренінги.
Там працює багато державних програм фінанс уванн я
стартапів, проте США – це не
та країна, де гроші просто дарують; завдяки тісній кооперації
з громадським сектором, держава стає співвласником профінансованого нею бізнесу.
Я був здивований, коли побачив, що про Україну насправді відомо дуже мало. Так, люди
знають про війну на сході, про
вибори Президента, проте про
потенціал нашої держави, про
можливості співробітництва
вони навіть не здогадуються.
Я думаю, ми з делегатами здійснили дуже важливу роботу для
нашої держави. Після презентації відео про Україну і Житомирщину до мене підходило багато
бізнесменів, керівників корпорацій, які були дійсно здивовані
і зацікавлені».

Андрій Пащенко: За умовами
програми нас селили у приймаючих
родинах, які на волонтерських засадах пускали іноземців до своїх домівок, проводили з нами час і дуже
багато спілкувалися. Звісно, там
менше переймаються якимись господарчими питаннями чи роботою
на землі, як у нас зазвичай влітку,
але кожний достойний громадянин
присвячує велику частку свого часу
соціальній роботі. Вони харчують
безхатченків, організовують благодійні заходи, проводять зібрання
з соціально важливих питань. Видно,
що більшість людей переймається
життям громади і хоче активно його
підтримувати. Все відбувається дуже
соціально і невимушено».

Руслан Мороз: Дякуємо, що поділилися з нами
враженнями, сподіваємося,
що та промоція регіону, яку
ви вже зробили, допоможе
Житомирщині розвиватись.
Андрій Пащенко: Від себе
особисто я хотів би подякувати
Корпусу миру, Американській
Ради та програмі «Відкритий світ»
за таку унікальну можливість відвідати США, розповісти про нас,
познайомитись з чудовими людьми та перейняти іноземний досвід
в економічній сфері.
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Ольга Слабченко: Як спілкуються
актори на сцені? Поглядом! Очима!
Очима можна багато що сказати…
Руслан Мороз

Мистецтво театру – одне з найефектніших. Актори змушують нас плакати,
сміятися. Але мало
хто замислюється,
якою ціною це дається самим акторам.
Ми бачимо тільки легкі рухи,
чуємо вишукану мову. А скільки
праці, поту і сил було покладено
на те, щоб була ця легкість і вишуканість, часто залишається невідомим. Біль від падінь під час
репетицій і простуджене горло –
все це за лаштунками. А на сцені
ми бачимо вже феєрію вистави.
З якими труднощами доводиться стикатися акторові на
сцені, ми говоримо з провідною
актрисою Житомирського академічного українського музичнодраматичного театру імені Івана
Кочерги Ольгою Слабченко.

Руслан Мороз: Як вам
взагалі прийшла на думку
ідея стати акторкою? Може,
якісь передумови були в дитинстві або ваші батьки
мали відношення до театру?
Ольга Слабченко: Якщо чесно говорити про це, то я ніколи не
думала, що буду актрисою. Якби
мені хтось тоді в дитинстві сказав:
«Олю, ти будеш актрисою», я б,
напевно, засміялася… Після закінчення школи деякі планують
своє майбутнє, знають, куди вони
хочуть вступати, в них вже якісь
мрії. Я ж нічого не планувала
взагалі, що було б пов'язане з акторським життям. Навіть думки
такої не було. Я в дитинстві колись
хотіла бути перукарем, потім була
думка стати водієм трамваю. Не
знаю чому, але мені дуже подобалися трамваї. А потім вже, після
закінчення школи, в мене не було
такої певної думки, куди поступати вчитися. Так що з мистецтвом
я мала справу тільки в школі, коли
виступала з номерами художньої
самодіяльності, зі сцени в клубі.
Навіть коли закінчила школу, коли
я приїжджала до села, то ми часто з дівчатами робили концерти
в клубі. Я з подружками танцювала, співала, так що багато людей
тоді говорили, що Оля – артистка!
Але й тоді я ніколи не думала про

акторську кар'єру. А потім приїхала до родичів у Житомир, де
побачила оголошення про набір
студентів у коледж культури та
мистецтв імені Івана Огієнка. Моя
мама тоді сказала: Олю, оскільки
в тебе є задатки бути акторкою, ти
виступала в клубі, то спробуй поступити до коледжу. Так і вийшло.
Я потрапила до коледжу і провчилася три роки. Мені навчання
в коледжі дуже сподобалося! Дуже
гарні викладачі, творча атмосфера!
Потім, після закінчення коледжу,
я пішла пробуватися в драматичний театр. Слава Богу, після
прослуховування мене взяли до
трупи театру. Ось так я залишилася в Житомирі та вже працюю
в театрі одинадцятий сезон.

вибиває з ролі, образу, заважає
іншим глядачам. На щастя, саме
в нашому театрі це не дуже часто,
але на гастролях трапляється.

Руслан Мороз: А як
батьки поставилися до вашої роботи в театрі?

Руслан Мороз: А ви
пам'ятаєте, яка була ваша
перша роль?

 На фото: Мотря - Ольга Слабченко,
Карпо Кайдашенко - Максим Петрівський

Ольга Слабченко: Моєю першою роллю в театрі, коли я тільки прийшла, була роль Вредоти
у казці «Спасибі, Барбі!». Тоді ще
театр часто їздив по літних таборах, і я їздила разом з нашими акторами, дивилася, як вони грають,
готувалася ввестися на цю роль.
Але поки я готувалася зіграти цю
роль, казку вже списали, і вона перестала йти в нашому театрі. Так
що свою першу роль я ніколи так
і не зіграла. Але вона мені цим
і запам'яталася. Потім були незначні ролі в масових сценах. Першою значною була роль Наталі
Степанівни у виставі «Освідчення»
за Антоном Чеховим. Отже, саме
ця роль була першою головною,
яку я зіграла на сцені нашому
театру.

подобається чи ні. Кожна роль
по-своєму дорога. Мені цікаво
було грати у виставі «Кайдашева
сім'я» за повістю Івана Нечуя-Левицького. Вона написана понад
сто років тому. Ця вистава – чергова спроба по-своєму побачити
улюблений твір багатьох поколінь, в якому плачуть і сміються, люблять і ненавидять, проклинають і освячують, шукають
сенс життя. Я там граю Мотрю,
в якої дуже складний характер.
Але якщо брати по життю, то
в мене трошки інший характер.
Я не така скандалістка, але образ Мотрі мені дуже подобається.
Також великою для мене є роль
Хануми в однойменній виставі.
Мабуть, це моя найвидатніша
роль на сьогодні.

Руслан Мороз: А коли
ви виходите на сцену, у вас
є якісь обряди, забобони,
талісмани, заклинання, молитви чи щось інше, що має
стовідсотково забезпечити
удачу?

Руслан Мороз: А що
взагалі відчуває актор, актриса на сцені? Мається на
увазі не те, що вони відчувають як актори, а які думки
можуть прийти під час вистави, як вони спілкуються
між собою, щоб це не бачив
глядач?

Ольга Слабченко: Перед
виставою в мене таких амулетів
та заклинань немає, але завжди,
коли образ чи роль дозволяє,
то на мені хрестик. А так важко
сказати. У кожного актора свої
секрети. Завжди, коли ми всі вже
налаштовуємося на виставу, я читаю «Отче наш».

Руслан Мороз: А яка
роль за ці одинадцять сезонів найближче лягла до
серця?
Ольга Слабченко: Так не
можна казати, що якась там роль

Ольга Слабченко: Цікаве
запитання…(замислилася). Для
мене дуже важливий і хвилюючий
перший вихід на сцену. Треба побачити глядача, потрібно кілька
хвилин на те, як прийнято говорити, щоб «взяти зал», відчути
енергетику. А потім вже я заспокоююсь та повністю віддаюсь своєму
образу. Тоді на сцені залишається
тільки мій персонаж. А про що
думає актор – важко сказати. Наприклад, ми грали виставу в постановці режисера Петра Авра-

менка «Король олень». Це вистава
за ф’ябою (казкою) Карло Гоцці
в стилі comedia dell’arte. Я там
граю Смеральдіну, в якої є коронна фраза: «Мені погано, млосно,
я вмираю!». Одного разу перед
цією сценою в мене пролетіло
напевно сто думок – я забула, що
я говорю. Одна секунда, глядач навіть не помітив нічого, а для мене
пройшли години. В мене були
думки: «Олю, боже, це ж коронна
фраза! Її знають всі!». Я не можу
сказати, що відбулося, але коли дійшло до цієї фрази, вона вимовилася сама. Я навіть її не згадувала.
Буває, інколи під час вистави щось
сказав не так і починаєш аналізувати. Це не дуже гарна якість
для актора. Треба робити аналіз
вистави, «розбір польотів» тільки
після закінчення вистави. Інакше
це заважає та вибиває з образу.
А як спілкуються актори на сцені,
щоб не бачив глядач? Поглядом!
Очима! Очима можна багато що
сказати.

Руслан Мороз: Глядач,
сидячи в кріслі в залі все бачить і все чує. А що бачить
і чує актор, знаходячись на
сцені під час вистави?
Ольга Слабченко: Також
можна почути і побачити різне.
Інколи це зачароване та захоплене обличчя. Інколи це обличчя
байдуже. Найнеприємніше, що
можна почути під час вистави, –
це телефонний дзвінок. Це просто жах! Завжди перед виставою
всіх попереджають, щоб вимкнули телефони, але це ніколи не
допомагає. Завжди знайдеться
той, в кого він задзвонить. Одразу

Ольга Слабченко: На жаль,
мій батько вже помер, тому він
ніколи так і не побачив мене на
сцені в цій професії. Моє рідне
село досить далеко від Житомира,
тому моя мама побачила мене
в головній ролі у виставі «Ханума» тільки через десять років.
А наступного дня ми грали казку «Троє поросят». Так що вона
побачила мене в двох образах.
Їй дуже сподобалося, вона була
вражена! Була хвилююча мить,
сльози на очах.

Руслан Мороз: А коли
ви прийшли до театру, яку
роль ви мріяли зіграти?
Ольга Слабченко: Тоді якраз
йшла вистава «Божі тварі». Я неодноразово переглядала цю виставу. Тоді була думка, що я б хотіла
зіграти в цій виставі. Так вийшло,
що через декілька років моя мрія
здійснилася. Мене ввели на роль
Свині. Для мене це дуже складна
роль. Кожна роль складна, але тут
особливо відповідальна.

Руслан Мороз: А як
проходить «переключення»
з одного стану на інший?
З комедії на трагедію та навпаки? Причому під час цієї
вистави таке трапляється
декілька разів.
Ольга Слабченко: Тут потрібно контролювати себе. Це вже
професійне. Коли я дивилася цю
виставу з зали, то завжди плакала.
В мене постійно були сльози на
очах. Але коли ти сама граєш на
сцені, тут вже потрібно стримувати себе. Але, якщо чесно, все
одно інколи виступають сльози.
Настільки емоційно переживаєш,
дійсно проживаєш свою роль на
сцені.

Руслан Мороз: Наостанок що б ви хотіли побажати для себе?
Ольга Слабченко: Для себе
я б хотіла побажати більше впевненості. А в матеріальному плані
я б побажала для себе власне житло, це дуже боляче питання для
всіх акторів. Майже ніхто з акторів
нашого театру не має власного
житла. А придбати його за такої
зарплати просто неможливо.
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За пів року вбито понад 50 дітей:
Нацполіція просить Раду про допомогу
Руслан Мороз

З початку 2019 року
в Україні вбито понад
50 дітей, тож поліція
просить Верховну
Раду посилити захист
дітей від насильства.
Голова Нацполіції Сергій
Князєв 24 червня 2019 року провів брифінг у Вінниці, де оголосив ці жахливі дані про злочини
відносно дітей. Значну частину
злочинів складає саме сексуальне
насильство. Дані осіб, які вчинили
таки дії відносно дітей, повинні
вноситися до Єдиного реєстру.
Про це голова Нацполіції зауважив окремо.

«Перший заступник голови
поліції В’ячеслав Аброськін неодноразово порушував тему захисту дітей та посилення покарання.
Ми хочемо достукатись до депутатів Верховної Ради, що потрібно
розглянути законопроект № 6607.
Повинен бути Єдиний реєстр осіб,
які вчинили сексуальні злочини
відносно неповнолітніх. Зокрема,
такий реєстр існує в європейських
країнах. Підвищена увага до цих
людей – це велика профілактика,
це зупиняє цих осіб», – зазначив
Сергій Князєв.
Очільник Нацполіції наголосив, що розслідування всіх злочинів, скоєних відносно дітей,
перебувають на жорсткому контролі керівництва поліції. Для проведення пошукових та слідчих дій
задіюється максимальна кількість
особового складу.
«На жаль, в цьому році понад

50 дітей вбито. І питання, як захистити наших дітей, стоїть перед
нами усіма. Відтак Національна

Поблизу Годихи
у ставку втопився
16-річний юнак,
а у Виспі –
10-річний хлопчик
Подія трапилася поблизу
села Годихи.
Як повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської області, увечері
18 червня до Романівського відділення
поліції надійшло повідомлення про те,
що на ставку поблизу с. Годихи втопився
юнак. «На місці події працівники слідчооперативної групи з’ясували, що загиблим
є 16-річний житель с. Старочуднівської
Гути, який у цей день прийшов купатись
на водойму. За вказаним фактом тривають
перевірки», – йдеться у повідомленні.
А 21 червня неподалік Романова втопився 10-річний хлопчик. «Повідомлення
про подію надійшло близько 17.30. На місці
події, на узбережжі річки Виспа неподалік
смт. Романова, поліцейські з’ясували, що
компанія дітей бавились, стрибаючи у воду
з висоти. В якийсь з моментів вони помітили відсутність одного з них і кинулись
у водойму на пошуки.
Коли хлопчака дістали з води, ознак
життя він не подавав і врятувати його не
вдалося.
Нині призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті дитини та
триває перевірка інших обставин», – по-

відомляють у відділі комунікації поліції
Житомирської області.
Відтак поліцейські закликають усіх
громадян, які мають на вихованні неповнолітніх дітей, подбати про організацію
їх літнього дозвілля. Контролюйте, чим
займається, де і з ким перебуває ваша дитина у той чи інший час доби. Не забувайте
щодня нагадувати про правила безпечної
поведінки удома, у публічних місцях, під
час відпочинку на водоймах, у лісі тощо.
Намагайтесь знаходити потрібні слова для
розмови із підлітками, адже непорозуміння
і конфлікти можуть не просто загострити
стосунки між вами, а й призвести до негативних наслідків.
Нагадаємо, 15 червня у річці Тетерів
поблизу села Карвинівка Романівського
району за невідомих обставин загинула
19-річна студентка.

поліції була одним з ініціаторів
подання петиції до Верховної
Ради щодо посилення покарання

за сексуальні злочини відносно
дітей», – додав Князєв.
Нагадуємо, що до ГУ НП в Житомирській області 27 травня цього року надійшло повідомлення
про те, що в одному із сіл Овруцького району батьки вбили свою
5-річну дитину. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні
групи Головного управління Нацполіції в Житомирській області
та Овруцького відділення ГУНП.
Тоді на прохання правоохоронців
показати доньку 41-річна матір винесла з оселі дитину, вбрану у дівчачі речі. Однак правоохоронці
запропонували матері показати
усіх трьох дітей. Так було викрито,
що за 5-річну дівчинку жінка видає свого 3-річного сина. Коли ж
остаточно з’ясувалось, що потрібної дитини в обійсті немає, батьки
зізнались у страшному злочині,
учиненому близько 8 місяців тому.

За вбивство матері
та її доньки 24-річному
житомирянину
«світить» від десяти
до п'ятнадцяти років
або довічне ув’язнення
Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування
за фактом вбивства двох
осіб з особливою жорстокістю, вчиненого 24-річним
жителем Житомира.
Як повідомляють у пресслужбі прокуратури Житомирської області, наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні
за п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох
осіб з особливою жорстокістю) КК України
затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.
Установлено, що у лютому цього року,
вранці, близько 8.00, житомирянин, пробравшись на подвір’я домоволодіння, що
по вул. Транзитній у Житомирі, сховався
у підсобному приміщенні, звідки з метою
скоєння вбивства слідкував за 42-річною
господаркою. А коли жінка вийшла на
подвір’я, несподівано напав на неї, завда-

ючи цвяходером жорстоких ударів, від яких
настала смерть.
На крики матері про допомогу з будинку вибігла донька, яка, побачивши жорстоку
розправу із матір’ю, спробувала втекти.
Однак зловмисник наздогнав 22-річну
дівчину, затягнув у двір та завдав тим же
знаряддям вбивства смертельних ударів.
Після скоєння тяжкого злочину – вбивства двох людей з особливою жорстокістю – злочинець намагався переховуватися,
однак був викритий та затриманий правоохоронцями.
На період досудового розслідування
і дотепер до підозрюваного було застосовано запобіжний захід у виді тримання
під вартою без права внесення грошової
застави.
Досудове розслідування проводило СУ
ГУНП в області.
Справу розглядатиме Корольовський
районний суд м. Житомира, публічне обвинувачення здійснюватиме прокуратура
Житомирської області.
Довідково: санкція зазначеної статті
передбачає покарання – позбавлення волі
на строк від десяти до п'ятнадцяти років
або довічне позбавлення волі.
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Важливо

Він жартував і не обіцяв
Андрій Герус – представник
президента України в Кабінеті Міністрів – заявив у інтерв'ю BIHUS.
info, що Володимир Зеленський не
давав прямих обіцянок знизити
тарифи для населення.
"Зеленський безпосередньо ніде
не обіцяв зниження тарифів, хоча
ми всі розуміємо, і він розуміє, що
це є проблемою. Якщо подивитися,
що саме говорив Зеленський у ро-

лику про тарифи, то там він заявляв
про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток
експорту. Тоді ціна на газ в нашій
країні впаде на 20–30%, а може
і більше", – наголосив Герус.
За його словами, прямої обіцянки Зеленського про зниження
тарифів ніде не було.
Крім того, він відмовився давати прогнози з приводу того, коли

можуть бути знижені тарифи.
"Зеленський жартував про
тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про Роттердам+,
що це не справедливо, що це корупційна формула. Але прямих
обіцянок він не давав. Звичайно,
люди десь в напівнатяках хочуть
бачити те, що вони хочуть бачити", – підсумував представР
ник президента.

Нітрати в ранніх овочах Президент

звільнив голову
Житомирської ОДА

Нітрати – це солі
азотної кислоти (селітри), які є в овочах
і фруктах.
Рослини мають здатність поглинати з насиченого добривами
грунту значно більше сполук
азоту, ніж необхідно для їхнього
розвитку. Внаслідок цього тільки
частина нітратів синтезується
у рослинні білки, а інші потрапляють в організм людини
в чистому вигляді через плоди,
коріння і листя овочів.
Нітрати вступають в реакцію
з гемоглобіном крові і позбавляють червоні кров´яні тільця
можливості насичувати клітини
киснем, в результаті чого порушується обмін речовин, дестабілізується нервова система, слабшають
захисні функції організму. Крім
того, нітрати знижують вміст
вітамінів в їжі. Регулярне їх надходження в організм людини навіть в невеликих дозах зменшує
кількість йоду, а це призводить до
збільшення щитовидної залози.
Встановлено, що нітрати також
пов´язані з виникненням пухлин
в шлунково-кишковому тракті
і сприяють розвитку шкідливої
кишкової мікрофлори, яка виділяє в організм людини токсини.
Отже, вплив нітратів для здоров´я
людини є небезпечним.

Указ Президента
№ 425/2019 від 24 червня розміщено на офіційному сайті глави
держави.

Ранні овочі перед вживанням
необхідно обробляти. Найкраще
їх варити або вимочувати у несолоній воді, бо сіль затримує
шкідливі речовини. Коли овоч
стане м'яким, рідину одразу слід
злити. Вимочувати овочі треба
в теплій воді не менше години.
Тоді з них виходить майже 80 відсотків отруйних речовин. Огірки,
буряк, моркву потрібно чистити
і відрізати краї, помідори – вимочувати. З капусти варто зняти
кілька верхніх листків.
Знову і знову застерігаємо вас:
не спокушайтеся занадто ранньою
городиною та садовиною, зачекайте справжнього сезону. А якщо
у вас виник сумнів щодо якості
овочевого продукту, вимагайте від
продавця наявність сертифікату

або свідоцтва якості. При відсутності документа про якість продукту ви можете звертатися для
проведення лабораторного контролю овочів в санітарно-гігієнічну
лабораторію Житомирського
обласного лабораторного центру
Міністерства охорони здоров'я
України за адресою вул. В. Бердичівська, 64. Дослідження проводяться лабораторією, акредитованою в системі ISO/IEC17025:2006,
що підтверджено сертифікатом
національного Агентства з акредитації України від 14.06.2013 р.
№ 2Н1432.
Завідувач відділення
організації санітарногігієнічних досліджень
ЖММРВ ДУ «ЖОЛЦ МОЗУ»
Н. Г. Головченко

Житомирської обласної державної
адміністрації
Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Житомирської обласної державної адміністрації на Лагуту Ярослава
Миколайовича.
Президент України В. Зеленський
24 червня 2019 року», – йдеться
в документі.

Причина звільнення: «у зв'язку
з закінченням строку повноважень
президента України». Крім очільника Житомирщини, Володимир Зеленський звільнив
Олексія Муляренка
й Олександра Вельбівця з посад голів
Рівненської та Черкаської обласних
державних адміністрацій.
Викон у вати
обов’язки голови
ОДА буде Ярослав
Лагута. Відповідний указ розміщено на офіційному
сайті президента
України. «Указ Президента України
№ 428/2019
Про тимчас о в е ви ко н а н н я  На фото: в.о. голови
обов’язків голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута

У ДФС розповіли, як оподатковуються
доходи працюючого студента
Влітку зазвичай
студенти працюють
у сферах громадського харчування, торгівлі, організації дозвілля тощо.
Трудові відносини роботодавця та працівника-студента

повинні оформлятися належним чином. Тож у студента є
два шляхи здійснення трудової
діяльності: за трудовим договором або за цивільно-правовим
договором, – зазначає Житомирське управління ГУ ДФС
у Житомирській області.
До початку роботи працівника за укладеним трудовим
договором роботодавець має

подати до територіального
органу Державної фіскальної
служби за місцем обліку його
як платника єдиного соціального внеску повідомлення про
прийняття такого працівника на роботу. Якщо ж студент
буде виконувати роботу або
надавати послуги за цивільно-правовим договором, таке
повідомлення до фіскальних

органів не подається.
Студенту, прийнятому на
роботу за трудовим договором, виплачується заробітна
плата, а за цивільно-правовим договором – винагорода.
Зазначені доходи оподатковують в загальному порядку:
податком на доходи фізичних
осіб за ставкою 18%, військовим збором за ставкою 1,5%

та єдиним внеском за ставкою
22%. Крім того, якщо розмір
заробітної плати не перевищує 2690 гривень (у 2019 році),
студент може претендувати на
податкову соціальну пільгу.
Для цього необхідно подати
за яву праце давцю. А ле ц я
норма діє лише за умови, що
студент працює за трудовим
договором.
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З початку року на кір
захворіли майже 55 тисяч українців
МОЗ України закликає регіони проводити «спецоперації» для
подолання спалаху.
За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ
України, протягом 25-го тижня
2019 року на кір захворіли 705 людей. Щеплення – єдиний надійний
захист від кору, особливо якщо
у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.
Із 13 до 20 червня найбільше
нових випадків кору зареєстровано у Харківській області (72
хворих: 45 дорослих і 27 дітей),
м. Київ (64: 30 дорослих і 34 дитини), Львівській (62: 18 дорослих
і 44 дитини), Чернівецькій (55: 18
дорослих і 37 дітей), Рівненській
областях (46 хворих: 11 дорослих
і 32 дитини).
З початку року (з 28 грудня
2018 р. до 20 червня 2019 р.) на кір
захворіли 54 758 людей – 25 725
дорослих і 29 033 дитини, а від
ускладнень кору померли 18
людей. Протягом спалаху, з літа
2017 року, на кір захворіли більше

110 тис. людей, 39 з яких померли.
Міністерство охорони здоров'я
України разом з Центром громадського здоров’я закликають
регіони провести спецоперації
з подолання спалаху кору. Вже почалася підготовка з координації
таких заходів, проведені наради
з представниками усіх областей.
Вони отримали всі необхідні інструкції з планування та організації спецоперацій.
Успішність додаткових заходів
з імунізації вже показав досвід
Львівської, Вінницької та Хмельницької областей. Після спецопе-

рацій у регіонах значно знизився
рівень захворюваності на кір.
Зокрема, в червні завершилася
спецоперація на Хмельниччині.
Там у межах додаткових заходів
з імунізації щеплення отримали
9 тисяч дітей та 11 тисяч дорослих.
Загалом, за результатами спецоперації, понад 176 тисяч дітей в області вакциновані від кору. Тож
нині захист від хвороби є у 96,5%
дітей, які відвідують дитячі садки
і школи Хмельниччини.
Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу

вакцини проти кору. Міністерство
охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень
і якомога швидше надолужити
щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.
Наявність щеплень за Календарем – обов’язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних
закладів і шкіл. Законність цієї
вимоги підтвердив Верховний Суд
України у постанові.
МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися
і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію
від кору скасовані. Також можна
вакцинувати немовлят віком від
6 місяців, для яких кір особливо
небезпечний. Крім того, щеплення
мають отримати діти, чиї батьки
брали фальшиву довідку про вакцинацію.
Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту
і краснухи) виробництва Бельгії та
США: станом на 20 червня в Україні було 750 336 доз. Перевірити
кількість вакцин у вашій області
можна у таблиці. Якщо у кабінеті
щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лі-

каря медзакладу для з’ясування
причини. Якщо головний лікар
не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/
управління охорони здоров’я у вашій області.
Кір – надзвичайно заразне
інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до
здорової повітряно-крапельним
шляхом, тобто під час чхання,
кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та
на поверхнях до двох годин після
того, як хвора людина залишила
приміщення. Дев’ять із десяти
невакцинованих людей, що
контактують із хворим, будуть
заражені. Захворювання на кір
може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень –
пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо,
а також до інвалідності та смерті.
Специфічного лікування від кору
немає. Єдиний спосіб запобігти
ускладненням і смерті від кору –
вакцинація. Діти й дорослі, які
не отримали профілактичне
щеплення, перебувають у зоні
ризику.
МОЗ України

Народні засоби від грибка нігтів
Можна спробувати
впоратися з грибком
на нігтях ніг народними засобами. Однак таке лікування
буде ефективно лише
при появі перших
симптомів, тобто на
початкових стадіях
ураження нігтьової
пластини.
Пам'ятайте: якщо хтось вам
каже, що від грибка нігтів можна
позбутися швидко, це неправда!
Виведення грибка – це довгий
і нудний процес.

1. Толокнянка і чистотіл

50–60 г чистотілу необхідно
залити окропом (1,5 літра). Настій
має трохи охолонути, після чого
в нього додається 3-процентний
розчин перекису водню. Досить
буде 50 мл. Далі ногу розпарюють, а до ураженого нігтя необхідно докласти лист мучниці,
розрізаний уздовж.

2. Ванни з дубової кори

Ванночки з кори дуба – одне

з найбільш ефективних засобів
для лікування грибка.
200–250 г подрібненої кори
дуби насипають в невелик у
каструльку з 1 літром холодної
води. Далі каструля на 10 –15
хвилин ставиться на слабкий вогонь. Після того, як відвар закипить, дайте йому трохи охолонути. Далі рідина виливається
в тазик, куди опускаються ноги.
Тримати ноги у ванні потрібно
до тих пір, поки вода зовсім не
охолоне. Після ванночки ноги
ретельно витираються і висушуються.

3. Йод

Йод для лікування грибка
вважається найпростішим, поширеним і ефективним способом. Два рази на день капайте
по одній краплі йоду на кожен
уражений грибком ніготь. Курс
лікування грибка йодом становить близько двох тижнів. Як
правило, під час лікування хворі
відчувають біль, але це зазвичай говорить про те, що хвороба
ось-ось відступить. Втім, якщо
біль і дискомфорт не дають вам
спокою, збільшуючись з кожним
днем, то краще за все від йоду
відмовитися і спробувати інші
способи лікування грибка.

наліпіть за допомогою пластиру
компрес з картоплі на уражені
місця. Тримати 30 хвилин. Зауважимо, що можна компрес і не накладати, а просто протерти хворі
ділянки. Для повного лікування
від грибка за допомогою картоплі
буде потрібно близько місяця.

4. Олія чайного дерева

Масло чайного дерева – ефективний і перевірений засіб, відмінно справляється навіть з найскладнішими захворюваннями,
а особливо часто його використовують для лікування від грибка.
Масло чайного дерева можна
просто наносити на уражену ділянку, але найкраще ногу попередньо розпарити. Масло чайного
дерева має антибактеріальну дію,
знімає свербіж і загоює тріщини.

9. Чайний гриб

5. Розчин прополісу

Чим частіше ви будете наносити спиртовий розчин прополісу на уражені ділянки, тим
буде, звичайно ж, краще. Ви будете приємно здивовані, наскільки
швидким буде ефект від прополісу. Але відзначимо, що навіть при
зникненні зовнішніх проявів захворювання лікування необхідно
продовжувати ще деякий час. Це
повністю виключить можливість
повторної появи грибка.

6. Сік часнику і цибулі

Мова йде про ефективний
протизапальний засіб, що містить
в собі цілу «армію» фітонцидів,
які швидко і ефективно перемагають грибок. Варто пам'ятати, що

хоч це засіб і дієвий, але запах від
нього приємним назвати ніяк не
можна. Багато людей тільки через
один запах відмовляються лікувати грибок часником і цибулею.

7. Оцет і морквяний сік

100–150 мл свіжого морквяного соку розбавте склянкою 7%
оцту. Отриманим складом уражені ділянки змащуються 5–6 разів
на день до повного одужання.
Будьте обережні, щоб не спалити
оцтом дерму.

8. Сира картопля

Наріжте очищену сиру картоплину на тонкі скибочки. Далі

Чайний гриб – засіб для лікування грибка, який потрібно
спробувати в першу чергу. Відщипніть від чайного гриба невеликий шматочок. Зніміть з нього
плівку, а потім – розімніть до
стану кашки. Втирайте цю масу
в уражені місця 3–4 рази на день.
Природно, що при кожній процедурі необхідно використовувати
тільки свіжий шматочок чайного гриба. Перед сном рекомендується прикладати компреси,
використовуючи для них настій
з гриба. Для кращого ефекту ноги
перед компресом слід розпарити.

10. Спеціальна дієта

При грибку рекомендується
споживати більше продуктів,
що містять сірку. Саме сірку все
грибкові віруси боятися, як вогню.
Серед таких продуктів можна назвати яйця, зелень і кисломолочні
продукти.
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• Запрошуємо на роботу: прасувальниць,
вантажників, водіїв, слюсарів. Безкоштовне житло, пільгове харчування, міський
транспорт! Оформлення. ЗП 14000-17000
грн. Київська обл, Бориспільський р-н,
с.Щасливе. 0674347430,0932964393

• ЗБИРАЛЬНИКИ ПІДДОНІВ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 10000 ГРН. РОБОТА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ, МАЛИНСЬКОМУ Р-Н. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ. 0674914363,ВІКТОРІВАНОВИЧ

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автослюсар-універсал по ремонту вантажних авто з досвідом. Робота в Києві,
постійна, з житлом! Умови - відмінні. Забезпечення інструментом, спецодягом, робота в боксах. Оплата відрядна, своєчасна!
0673444243,0960443604

В ОВОЧЕВИЙ КІОСК В Р-НІ МАЛЬОВАНКИ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ. Г/Р 7 ЧЕРЕЗ
7 ДНІВ. З/П ВІД 200 ГРН/ДЕНЬ. БЕЗ ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ. 0671651259
• Водії (С, С1, СЄ) на вантажні авто від 5
до 20т. Робота по Києву, області, Україні! Житло в Києві від фірми, безкоштовно!
Оформлення, графік (24 дні/міс), ЗП- до
22% від фрахту (15000-20000), своя рембаза та АЗС. 0673444243

• ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ,
З/П ДОГОВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ.
ЗВОНИТИ З 09.00 ДО 17.00.
0981517788,0981517798СЕРГІЙ
ВОДІЇ КАТ. С (НА МІКСЕРА) ДЛЯ ДОСТАВКИ БЕТОНУ ПО КИЄВУ. ВАХТОВИЙ
МЕТОД РОБОТИ. ЗП ЗА ВАХТУ ВІД 10000
ГРН + ПРЕМІАЛЬНІ. ІНОГОРДНІМ ЖИТЛО. 0674692656ДМИТРО

• Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголев: робітниці цеху, роздільниці риби.
Житло, безкоштовні обіди, спец.одяг.
0674098570
• Меблева компанія "Dybok.ua" запрошує
на роботу працівника складу: стабільна
виплата ЗП; офіційне працевлаштування;
п`ятиденний робочий тиждень. м. Львів вул.
Кукурудзяна 2. 0678401361
• Медсестра. м.КИЇВ. Заробітна плата від
6000 до 10000грн. Графік роботи 15/15.
Іногороднім-койко-місце. 0678841771

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН.
0974870271
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ВОДІЙ
КАТЕГОРІЯ Е НАПІВПРИЧІП САМОМВАЛ,
ВОДІЙ КАМАЗ , МАЗ. З/П ВІД 12000 ГРН.
0974251056,0631116792
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ЕКСКАВАТОРЩИК З/П 100 ГРН В ЧАС.
0974251056,0631116792

• На постійну роботу потрібні різноробочі.
Відрядження вахтами з / п від 8000 грн.
Дзвонити з 10:00 до 17:00. з понеділка по
п`ятницю. 0681271212

ОПЕРАТОРИ НА ПИЛОРАМУ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ. ГРАФІК РОБОТИ
ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0674104097

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НУЖЕН АВТОМОЙЩИК. ОБЯЗАННОСТИ: МОЙКА,
УБОРКА АВТО. З/П 30% - ОТ КАССЫ.
0965266428

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ
ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ МАШИНІСТИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ УРБ-ЗАЗ.
0677723483,553656
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ МАШИНІСТИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ УРБ-ЗАЗ.
0677723483,553656
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИКИ
ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ. ЗП ВІД 8500
ГРН. ГРАФІК РОБОТИ З 8.00 ДО 16.00.
0971107114

• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ, 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 9000 грн. Харчування, проживання за рахунок піприємства.
0734069918,0952858119

20

WWW.ZT.20MINUT.UA

П І Д Б И РА Є М О В А К А Н С І Ї З А
КОРДОНОМ,ДЛЯ КОЖНОГО ІНДИВІДУАЛЬНО.БАГАТО РІЗНИХ ВАКАНСІЙ.
ЯКЩО ВАС ЦІКАВИТЬ РОБОТА ЗА
КОРДОНОМ,ТОДІ ВАМ ДО НАС. НАК.ЛІЦ.МСПУ 692 ОТ 07.05.2019. НАША
СТОРІНКА: UA.UKRAINIANMANPOWER.
PL, 0681334018,0632856915
• ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ТА РІЗНОРОБОЧИХ ПРОФЕСІЙ.
МІСЦЕ РОБОТИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛ.,
ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО, З\П ВИСОКА
0672834969, 0960809777
ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ)
В ЦЕХ З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА.
ТЕРМІНОВО! З/П 18 000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО
ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА.
0678550161,0956789109
• Працівники або бригади в ягідний розсадник на прополку і сапання малини в Київську
обл., Макарівський р-н. Чоловіки та жінки.
Безкоштовний гуртожиток і харчування. З/п
раз в 2 тижні. (2 грн за 1 м, ряди по 100 м).
0967500769,0509210453
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• Працівники в ягідний розсадник на польові с/г роботи в Київську обл., Макарівський р-н. Чоловіки та жінки. Безкоштовний
гуртожиток і харчування. З/п раз в 2 тижні.
Аванс. 0967500769,0509210453

РОБОЧІ НА ЗБІР ДЕРЕВ`ЯНИХ ПІДДОНІВ.
ЗП ВІД 500 ГРН ЗА ДЕНЬ. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ЖИТЛО ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. БЕЗ АЛКО- ТА НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ!!! РОБОТА В М. БОРТНИЧІ,
С.М. БОРИСПІЛЬСЬКА. 0951531981

• ТЕРМІНОВА ВАКАНСІЯ. ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ХОРОШУ РОБОТУ ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ! МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ - НАВЧИМО. ГРАФІК РОБОТИ - ВАХТОВИЙ.
ЗАРПЛАТА ВІД 280 ГРН. ДЕНЬ І ВИЩЕ.
ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ - БЕЗКОШТОВНЕ! 0972430303

• СЛЮСАР-САНТЕХНІК ВКЕЗ ЦЗ ГУНП. ЗП 6

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ
НА БУДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ,
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАРПЛАТА ВІД 25000 ГРН. НАКАЗ МСПУ
№1196 ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ.
З ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ, 0689423495 (VIBER,WHATSAPP),
0689423549VIBER,WHATSAPP)

250 ГРН., Г/Р З 09:00 ДО 18:00, СУБОТА ТА

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)5158585
,(067)9040066

НЕДІЛЯ ВИХІД. ЗАВДАННЯ:ЕКСПЛУАТАЦІЯ

• Работа в Польше, Чехии, Латвии, Германии, Израиле. Оформление и проезд за наш счет. З/п от 20 000 до 80 000
грн. Сопровождение на время работы.
0665859090,0685859090

0978896891

• Рибопереробному підприємству (Київська область) потрібні пакувальники
продукції, обробники риби, водій навантажувача, обліковець, вантажники. ЗП
від 11000 грн. Безкоштовне житло і обіди.
0978101848,0509531032.

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

ТА ОБСЛУГОВ. ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ВОДОПОСТ., ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧ., А ТАКОЖ СЛЮСАРНІ РОБОТИ.

• Терміново! Запрошуються на роботу
Медсестри і Доглядальниці! У пансіонат!
Харчування та проживання - безкоштовне!
Зарплата від 300 грн. в день і вище! Графік
роботи - вахтовий! 0972430303
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ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ,
РОБІТНИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КЛІНКЕРНОЇ ПЛИТКИ, ПОТРІБНІ В М. КИЇВ.
БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО. З/П- ВІД ВИРОБІТКУ, ВИПЛАТА 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ.
0972538810,0995211100
• ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, МУЛЯРИ, МОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ
НА РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА
15/15 0635831415, 0442878713

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

2.9. Продам Частина будинку
• Продається земельна ділянка: 0.40 сот.
(0.20 під забудову), с. Сільце Горохівського
р-ну. Волинської обл., траса Луцьк -Львів
біля дороги. Є газ, вода, світло, 0677501485

2.11. Продам Ділянки в місті
• Продам або здам в оренду земельну 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 АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
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
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І
МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ
І ВРОЗДРІБ.ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є
СВІЙ СКЛАД. (097)1521331;(093)261374
2;(097)7266640.
ПРОДАМ КАМАЗ 5320. ДВИГУН ЯМВ238; КПП - КАМАЗ ПОН., ПОВ.; КУЗОВ
- 20 КУБ.М, ШИНА - ДО 40 ТИС. КМ ПРОБІГУ; МОСТИ ШВИДКІСНІ. ЦІНА 319 200
ГРН. 0971992148
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3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В
КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ,
ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ.
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ
• Причепи автомобільні ТМ "Лев", 1-2х
осні. Розміри: 1,1х1, 3 - 3,6х1, 6. У вир-ві
використовуємо німецькі комплект. (ресори
клямки, замки). Гар.5р. Доставка. Розсрочка. Завод-виготівник. 0671181888,0503098
085,0939554802

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553,
(063)9628236
• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В,
ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ
ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER.
(095)4409323,(067)7038167,ВІТАЛІЙ

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Об’єкт незаверш. будівн. заг.пл. 381.5 кв.м., та зем.ділянка пл. 0,5 га., К/
Н1822085300:03:001:0006, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с.
Павленківка, вул. Шосейна, 1а. Дата торгів: 18.07.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №357278 (уцінено лот № 347136);
2. Нежитл. будівля тваринника, заг.пл. 176.1 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., Андрушівський р-н, с. Гальчин, вул. Центральна, 4. Дата торгів: 18.07.2019 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №357277 (уцінено лот № 347137);
3. 3-кімн. квартира заг.пл. 66.2, кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Молодогвардійська, 10, кв.16. Дата торгів: 18.07.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №357276 (уцінено лот № 347132);
4. Нежитлове приміщ., сховище, пл. 1011.0 м кв., за адресою: Житомирська
обл., м. Овруч, вул. Прикордонна, 34. Дата торгів: 22.07.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №357931 (уцінено лот № 349165);
5. Нежитлове приміщ., сховища заг.пл. 1084.8 м.кв., за адресою: Житомирська
обл., м. Овруч, вул. Прикордонна, 32. Дата торгів: 22.07.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №357923 (уцінено лот № 349167);
6. Нежиле приміщ., що скл. 7/20 част. нежитл. будівлі, приміщ. РММ заг.пл.
534.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата
торгів: 22.07.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №357951 (уцінено
лот № 349173);
7. 2-кімн. квартира заг.пл. 43.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Житомирська (Леніна), 117, кв.38. Дата торгів: 22.07.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №357949 (уцінено лот № 348009);
8. Житл. будинок заг.пл. 202.9 м.кв., житл.пл. 122.6 м.кв. за адресою: м. Житомир,
вул. Корольова, 126 а. Дата торгів: 22.07.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №357945 (уцінено лот № 348000);
9. 1/2 част. житл. будинку заг.пл. 62.1 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Зарічна,
13 а. Дата торгів: 22.07.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №357940
(уцінено лот № 347980);
10. 1/2 част. житл. будинку заг.пл. 62.1 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Зарічна, 13 а. Дата торгів: 22.07.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№357935 (уцінено лот № 347995);
11. 3-кімн. квартира, заг.пл. 56,3 кв.м., житл.пл. 38,1 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 22, кв.32. Дата торгів: 22.07.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №357890;
12. Нежитл. будівля заг.пл. 2265,00 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м.
Бердичів, вул. Залізнична, 2. Дата торгів: 22.07.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №357908.

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

ПРОДАЖ Б/У БАЧКИ, КАРТЫ ДВЕРЕЙ,
ПЛАСТМАССА САЛОНАК ГРУЗОВИКИ
RENAULT PREMIUM 2000, ШЛАНГИ
ПАТРУБКИ ТРУБКИ ЛЮБЫЕ ГРУЗОВИКИ RENAULT 2000, ЦЕНА 100 ГРН.
0974251056,0631116792

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

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ОСНОВНАЯ ПРОВОДКА
ГРУЗОВИКИ RENAULT PREMIUM 2000,
ЦЕНА 200 ГРН. 0974251056,0631116792

• Трактори: "Джон Дір-7720", 2005р.,
200к.с., "МТЗ-952", 2003р., 95к.с.; комбайн
"Джон Дір-1052"; плуги оборотні 3-,4-,5-корпусні; преси; обприскувачі навісні 15-1821м; жатка кукурудзи 4-8-рядна, та інше.
(097)3850784,(097)5847243

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ПЛАСТМАССА ДЛЯ
ГРУЗОВИКА RENO PREMIUM 2000, ЦЕНА
150 ГРН. 0974251056,0631116792

3.6. С\Г техніка, та запчастини.
Куплю

ПРОДАЖ Б/У ДВОРНИКИ В ЗБОРЕ С
МЕХАНИЗМОМ ГРУЗОВИКИ RENAULT
PREMIUM 2000, ЦЕНА 1300 ГРН.
0974251056,0631116792

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

3.7. Автозапчастини. Продам
ПРОДАЖ Б/У АМОРТИЗАТОРЫ ГРУЗОВИКИ RENAULT PREMIUM 2000, ЦЕНА
500 ГРН. 0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У КУЗОВ ДЛЯ
МАЗ 5551. ЦЕНА 39750 ГРН.
0974251056,0631116792
ПРОДАЖ Б/У РЕШЁТКИГРУЗОВИКИ
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 3000
ГРН. 0974251056,0631116792
ПРОДАЖ НОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ
БАК ДЛЯ ГРУЗОВИКА RENAULT
ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 5000 ГРН.
0974251056,0631116792
ПРОДАМ Б/У МАЗ 5551 НА РАЗБОРКУ.
0974251056,0631116792

3.10. Автохімія, автотовари.
Продам

ПРОДАЖ Б/У ДЕТАЛИ КУЗОВА КРЫЛЬЯ
ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ГРУЗОВИКИ DAF XF 380
ЦЕНА 850 ГРН. 0974251056,0631116792

• Запчастини двигунів КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ,

ПРОДАЖ Б/У КАПОТ ГРУЗОВИКИ
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 2500
ГРН. 0974251056,0631116792

кільця, р/к прокладок двигунів, КПП, мостів,

ЮМЗ, ЗІЛ, ГАЗ. Оригінальна поршнева група Мотордеталь Кострома, гільза, поршневі

ГТВ, вкладиші к/вала. Доставка Нова пошта,
Інтайм. 60675702202,0507190074.
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!

БЕТОН и РАСТВОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ КАМАЗ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ВИКОНУЄМО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ! ШПАКЛІВКА, ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ШПАЛЕРИ, СТЯЖКА, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА І
Т.П. 0969825255.
• П Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , О Т С Е В , РА СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067
ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ,
ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, БЕТОН
ВСЕХ МАРОК, ГРУНТ, ПОДСЫПКА,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ОТ 5 ДО 40 ТОНН.
0974251056,0631116792
• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙМ АТ Е Р И А Л О В , В Ы В О З М У С О РА .
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

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

4.10. Електромонтажні роботи.
Послуги
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні,
сучасні, прості у використанні. Сталь-4 мм,
термомеханічний регулятор тяги, площа
обогріву 100-300м2. Власне виробництво
"Канівський механічний завод". www.frezer.
com.ua, 0961059178,0473631062

4.15. Металообробне
обладнання. Продам
• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВСТОСТІННІ, КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ.
0661542484

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Продам пиломатеріали: дошка пола, строгана в шпунт, столярна дошка (обрізна, не
обрізна різних розмірів, балки, крокви, монтажна рейка, дошки обрішотки, штахетні,
дерев`яні відходи з пилорами) з доставкою
на дом. 0673911769

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

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

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та
дорого.
Тел.: 067-745-98-77,

063-243-94-32, 068-790-50-05

Копання та чистка криниць
Машиною та вручну. Буріння
свердловин. Залізобетонні
кільця в асортименті.
Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ
тел. +38 (097) 325-84-86

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

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

096 952 45 40, 093 338 71 81

6.17. Послуги. Iншi

• Мужчина 59-180-80, работа, квартира,

• Гарантована допомога в оформлені
кредита пенсіонерам і непрацевлаштованим. Оформлення від 5000 до 500
тыс.грн. Без довідок, застави та поручителів. Виводимо з чорних списків.
(068)9019586,(050)8682005

вушкой, желающей иметь семью и детей,

• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам,
доставка по всій Україні, сайт: KOVOSVIT.
NET. (096)6406564;(044)3792466.
• Куплю дуже дорого! Старовинні ікони,
картини худ.Марко Гейко та ін. проф.художн. до 1995р. Янтарне намисто(250-1500
грн/1 гр), коралове намисто, книги видані до
1917р, коньяки СРСР, ін.предмети старовини. Гарантую порядність, справедливу
оцінку. 0503466068

внешность в норме. Познакомится с деведущей здоровый образ жизни, проживающей в селе или городе (096)3300124

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА КОMATSU PC
180. КОВШ 1М.КУБ. СТРЕЛА 9 М. КОПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ, РОЗВАЛ. ЗДАНИЙ, ПОГРУЗКА СЫПУЧИХ МАТЕР-В,
СТРОЙМУСОРА, НАЛ., БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ,
НДС, ЦЕНА 1000 ГРН ЗА ЧАС, БЕЗ ТОПЛИВА. ПЛЮС 10Л.ТОПЛИВО. ЦЕНА
ЗА ТРАЛ В РАДИУСЕ 150 КМ ОТ 600
0974251056,0631116792

8. РІЗНЕ

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

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

• Куплю: військову форму СРСР, чоботи
хромові, бурки, нагороди, значки, янтар,
зуби кашалота, бівень, сервізи, картини.
0982921132

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

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

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58
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Гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня
ОВЕН

Сприятливий період д л я т ог о, що б
нарешті стати самим
собою. Перестаньте підлаштовуватися під інших.

ТЕЛЕЦЬ

Нас тав час змі н,
отримаєте багато цікавих пропозицій щодо роботи
й особистого життя, тільки не
варто поспішати з прийняттям
остаточних рішень.

БЛИЗНЮКИ

Фортуна буде прихильна до вас і вдома,
і на роботі, і у подорожах. На
вас чекає щось приємне, романтичне і навіть містичне.

РАК

Д л я зд ійс нен н я
своїх задумів ви, як
н іколи, пот ребуєте
надійного партнера. І він буде
поруч з вами. Скористайтеся
підказками інтуїції.

Поради господині

ЛЕВ

Ви схильні проявляти поблажливість
до власних недоліків і при
цьому критикувати інших. Не
переступіть межі.

ДІВА

Обравши пріоритетний напрямок, не
звертайте зі свого шляху, що
б на ньому не сталося. Ближче
до вихідних відчуєте себе господарем своєї долі.

ТЕРЕЗИ

Ваша ориг інальна пропозиція може
здатис я колегам і
партнерам ризикованою, але
тільки вона зможе врятувати
ситуацію.

СКОРПІОН

Прак т и ч но все,
що ви плануєте, здійсниться й принесе успіх. Вам
знадобиться рішучість, активність, оптимізм.

СТРІЛЕЦЬ

Не х ви люйтес я
даремно, удача зараз
на вашому боці. Може навіть
прийти допомога від людини,
з якою ви не хочете зустрічатися ще раз.

КОЗЕРІГ

У вас є непога на
можливість вирішити
основні проблеми. Рекомендується активність і наполегливість у реалізації своїх планів.

ВОДОЛІЙ

Дрібні неприємності та гіркий осад від
розмови дуже скоро
забудуться. У суботу знайдіть
достатньо часу для домашніх
справ та рідних.

РИБИ

На роботі можлива
досить пікантна ситуація. Бажано не сперечатися
й не конфліктувати з начальством.

Цікаві факти про замки України
• Кам'янець-Подільський
замок був споруджений у 11–12
століттях. Основні укріплення
фортеці були добудовані у 16–17
століттях. Фортеця є відмінним
зразком надійної фортифікації
Східної Європи. Фортеця досі
приймає відвідувачів.
• Замок Любарта в Луцьку
називають Луцьким замком. На
території замку знаходяться музеї.
Замок добре зберігся, його історія
почалася з 14-го століття.
• Олеський замок був побудований у 14–17 століттях на землях
Галичини. Точна дата будівництва
замку невідома. Вперше про нього
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згадується у 1837 році. Кажуть, що
його побудував син князя Львовича. У 1646 році його зруйнували татари, але у 1682 році замок викупив
і відбудував колись народжений
у ньому князь Речі Посполитої
Ян ІІІ Собеський.
• Замок Паланок називається
також Мукачівським замком. Він
був побудований на 68-метровій
вулканічній горі. Перша згадка про
замок датується 11 століттям. Точна дата його будівництва невідома.
В оборонній системі замку було 14
веж. Його захопили австрійці, і він
довгий час був фортецею Австрійської імперії.
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• Підгорецький замок знаходиться у Львівській області.
Він споруджений у стилі епохи
Відродження двома відомими
архітекторами того часу. Одним
із замовників замку був гетьман
Станіслав Конецпольський, він
викупив його у Підгорецьких. Будівництво замку проходило з 1635
року до 1640 року.
• Острозький замок побудований на пагорбі. Раніше там
було дерев'яне укріплення, але
у 1241 році воно було зруйноване.
З 14 по 17 століття він був родовим маєтком Острозьких. У замку
є дві вежі.
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Секрети приготування
смачної каші
Будь-яку кашу при бажанні
можна зварити так, що навіть
найвпертіші противники таких
продуктів не тільки з'їдять її із
задоволенням, але й кілька разів
попросять добавки! Говорячи
простіше, будь-яку кашу можна
приготувати дуже смачно, і саме
про способи приготування таких
страв ми і розповімо нижче.

Як зробити кашу
смачною?
Варити кашу можна на воді,
розбавленому водою або цілісному молоці, на бульйоні. Залежно від консистенції готового
продукту, каші бувають розсипчасті, в'язкі і рідкі – в цьому випадку все залежить від кількості
взятих рідин і крупи, використаних при варінні.
Перший секрет смачної
каші – якісна і ретельно перебрана крупа. Крупу завжди
потрібно ретельно перебирати,
щоб видалити погані зерна. Крупи, які можна мити, обов'язково
слід промивати перед варінням.
Варто врахувати, що промита
крупа завжди вбирає і утримує
певну кількість рідини, а значить, води буде потрібно додавати трохи менше.
Щоб домогтися правильного
співвідношення рідини і крупи,
треба вчинити так: у каструлю
налити необхідну кількість
води, а коли вона закипить, засипати відведену кількість промитої крупи, після чого треба
буде виміряти загальний обсяг
вмісту каструлі. Якщо цей обсяг
більше визначеного заздалегідь,
надлишок води потрібно просто
вилити. У разі якщо обсяги менше, потрібно додати необхідну
кількість гарячої води. Так можна досягти більш-менш точного
співвідношення рідини і крупи
в каші, незалежно від того, скільки води увібрала в себе крупа при
промиванні.
Для приготування каш з тих
видів круп, що не промиваються
перед варінням, необхідну кількість рідини відразу заливають
у каструлю, додають сіль та інші
продукти, передбачені рецептом.
Після закипання рідини в неї
потрібно засипати крупу. Щоб
поліпшити смак і зовнішній вигляд розсипчастих каш, у посуд
з рідиною, безпосередньо перед
засипанням крупи, можна додати

жир. При використанні каш з підсмаженої крупи води слід брати
трохи більше, тому що вологість
самої крупи при підсмажуванні
знижується приблизно на 10%.

Скільки варити крупи

Рис вариться 15–20 хвилин.
Води потрібно брати вдвічі
більше, ніж рису. Варити рис
потрібно в невеликій ємності на
маленькому вогні. Дуже важливо
також правильно замочувати рис
для відмінного результату.
Найніжніша рисова молочна
каша вийде, якщо довести до кипіння 1 л молока, додати сіль і цукор за смаком і висипати в молочко
1 склянку круглого рису. Вари його
3 хвилини, потім зніми з вогню
і щільно вкутай. Через 30 хвилин
буде готова божествена каша!
Пшоно вариться 25–35 хвилин. Його перед варінням краще
промити в теплій воді і варити на
слабкому вогні.
Гречка вариться 20–25 хвилин.
На одну склянку гречки потрібно
брати 2,5 склянки води. Варити
гречку потрібно на слабкому вогні, не розмішуючи.
Перловка готується 40 хвилин – 1,5 години. Її потрібно
варити у великій ємності з великою кількістю води. Перед тим
як варити, крупу обов'язково
замочують хоча б на 5 годин
угарячій воді.
Манна каша вариться 15
хвилин. Пару хвилин йде на закипання води або молока. Пропорції, з якими каша виходить
чудовою – 2 ст. л. крупи на 200
мл рідини.
Вівсяна крупа заливається на
4 години окропом, потім вариться
30 хвилин на маленькому вогні.
Недроблена вівсяна крупа вариться 2 години.
Вівсяні пластівці варяться від
3 до 5 хвилин на повільному вогні.
Булгур вариться 15–20 хвилин
під кришкою на слабкому вогні.
Ячна крупа вариться 20 хвилин, обов'язково потрібно кидати
її в окріп.
Зелена і червона сочевиця вариться 30–35 хвилин. Коричнева
сочевиця готова вже за 20 хвилин.
Кукурудзяна крупа вариться 30 хвилин. Краще готувати її
в підсоленій і підсолодженій воді.
Полента – каша з кукурудзяної
муки, аналог мамалиги – вариться 35–40 хвилин при постійному
помішуванні.
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 23:00

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

Кафе «Таймир»

просп. Незалежності, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

Піца «Челентано»

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

(0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

Історія іграшок 4

Дитячі Ігри

У кого у кого, а в іграшок завжди знайдеться
роботка. Дітворі завжди потрібні всякі дрібниці
для розваг, які навіть для цього не були призначені. Базз Лайтер, Вуді й усі їхні друзі ще
сумують за своєю минулою власницею Енді,
яка пішла до коледжу. Але й маленька Бонні
їх не ображає. Дівчинка зовсім недавно пішла в садочок, де знайшла собі нових друзів й
улюблену іграшку - і це ложко-вилка. Його це
дуже зачіпає, адже він призначений для їжі, а
не для ігор. Коли сім'я Бонні переїжджає, вилка
вирішила втекти. Ковбой Вуді не може залишити
дівчинку без улюбленої іграшки, тому кинувся
за нею. Це буде велика пригода.

Хлопчик-підліток Енді зовсім недавно
переїхав із мамою-одиначкою Карен до
нового міста. Він обіцяв, що знайде собі
нових друзів тут, але поки в нього цього не
вийшло. Щоб хоч якось порадувати сина, Карен вирішила йому подарувати ляльку Чакі.
За допомогою однієї тільки цієї ляльки можна управляти всіма пристроями від компанії
"Казлан". Тільки ось ніхто й не підозрював,
яким кровожерливим може бути Чакі. Коли
йому дали майже безмежні можливості, він
почав відриватися. Енді відразу помітив, що
з ним щось не так, але поки що хлопчикові
ніхто вірити не хоче...

Люди в чорному:
Інтернешнл

За мрією

Жанр: мультфільм, пригоди

Жанр: жахи

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

067 4128981
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

Жанр: комедія, фантастика

Ви навіть про це не підозрюєте, але
існує таємна організація, яка охороняє
Землю від різного роду інопланетян і
дивних істот. Це Люди в чорному. У них є
свої агенти в усіх великих містах на нашій
планеті. У кожного з Людей в чорному є
нереально круті стволи та гаджети. Час
від часу там навіть проводиться набір
новачків – так у пару до Агента Н потрапила Агент М. Ці двоє точно добре спрацюються, адже це так весело стріляти по
монстрам. Буде багато драйву.

Жанр: драма, музика

Вайолет – сором'язлива дівчина-підліток
із маленького містечка, але з великою мрією: усе своє життя вона хоче знайти славу
та стати популярною. Найбільше на світі
вона любить співати, сцена завжди вабила її до себе. На її життя випав чудовий
шанс – участь у національному конкурсі
"Teen spirit". Заручившись підтримкою досвідченого, але зовсім невдачливого наставника, Вайолет готова почати боротися
зі своїми внутрішніми демонами, щоб стати
популярною співачкою. Заради своєї мрії
Вайолет повинна стати абсолютно іншою,
не забуваючи про внутрішнє Я.

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

kinoukraina.zt.ua

