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Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?
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У лікарнях Житомира встано-
вили тарифи на лабораторні
дослідження для тих,  
хто звернувся сам та не  
зареєстрований у місті

У житомирських маршрутках валідатори 
виконують функції терміналу,  
а міська влада зазначає: так треба

ВБИВЧА 
ХАЛАТНІСТЬ  
на ремонті 
спортшколи с. 10
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Ірина Хоцька

Про це нам стало 
відомо зі слів пре-
ссекретаря патруль-
ної служби Жито-
мирської області 
Ігоря Іванюка.

Нагадаємо, що з 1 січня 
2020 року українській поліції 
було надано право штрафувати 
водіїв за керування автомобі-
лем на іноземній реєстрації, 
що до сьогодні їздять дорога-
ми України нерозмитненими. 
Але, як виявилося, патрульна 

служба Житомирської області 
досі не отримала рекомендацій 
з цього приводу від вищого ке-
рівництва.

«Ні, у нас ще не було зафік-
совано випадків штрафування 
"євробляхерів". Чекаємо роз-
порядження керівництва та 
затвердження цього рішення 
на загальнонаціональному 
рівні», – прокоментував Ігор 
Іванюк.

Зазначимо, що згідно з та-
рифами, прописаними у ч. 8 
ст. 121 Кодексу України про 
адміністративні правопору-
шення, штраф за нерозмитнене 
авто на іноземних номерах ста-
новить 8 500 грн і виноситься 
поліцейським на місці вчинен-
ня правопорушення.

Ірина Хоцька

Про це 16 січня 2020 
року під час брифінгу 
для журналістів зая-
вила заступниця мера 
Сергія Сухомлина 
Марія Місюрова.

«Поки епідеміологічний поріг 
захворюваності на ГРВІ оцінюєть-
ся як низький. Проте випадки 
захворюваності все ж таки є, але 

це – одиничні випадки», – заявила 
Марія Місюрова.

Причиною того, що полови-
ну зимового сезону місто змогло 
пережити без тотальної захворю-
ваності на ГРВІ, заступниця мера 
нашого міста вбачає у постійній 
роботі з профілактичних заходів 
попередження хвороби.

«Ми працюємо над цим», – за-
уважила пані Марія.

Наприкінці виступу чинов-
ниця попросила житомирян не 
нехтувати змогою провакцину-
ватися від вірусних захворювань, 
допоки хвороба не здолала їх 
імунітет.

Валерія Наумова

Бажаючим позмага-
тися за крісло місько-
го голови Житомира 
доведеться сплатити 
заставу у сумі майже 
400 тисяч гривень.

Відповідну інформацію опу-
блікували на сайті «ЧЕСНО». 
Таким чином, заставу для канди-
датів у мери міста підняли майже 
у 40 разів порівняно із місцевою 
кампанією 2015 року.

Чому так сталося? На таке 
зростання вплинуло одразу два 
чинники:

• зміна формули розрахунку, 
яка збільшує розмір застави рівно 
у 10 разів (4 мінімальні заробітні 
плати на кожні 10 тисяч виборців; 
попередня формула: цю ж кіль-
кість зарплат на кожні 100 тисяч 
виборців);

• з 2015 року мінімальна за-
робітна плата у гривневому екві-
валенті зросла у 4 рази.

Житомир у рейтингу міст за 
величиною застави знаходиться 
на 16-му місці.

На першому місці у рейтин-

гу знаходиться Київ – понад 4 
мільйони гривень. На другому 
місці – Харків – майже 2 мільйо-
ни гривень. Далі йдуть: Дніпро 
та Одеса – 1,3 мільйона гривень. 
Запоріжжя та Львів – майже 1,1 
мільйона гривень. Це найбіль-
ша вартість застави по України, 
що становить понад мільйон 
гривень.

«Звісно, у піднятті застави є 
і переваги, і недоліки. Якщо гово-
рити про переваги, то це закриває 
доступ “міським божевільним”, 
які хотіли б скористатися такою 
нагодою лише для своїх певних 
цілей, не завжди на користь міста 
або для задоволення свого его.

А негатив у тому, що це за-
криває можливість для тих, хто 
не має таких великих статків для 
застави, але має бажання і мож-
ливість працювати для міста та 
розвивати його. Тобто збільшена 
сума застави закриває доступ 
вчителям, лікарям та іншим ка-
тегоріям і бажаючим, адже, окрім 
застави, витрати чималі на ство-
рення реклами, інформаційних 
матеріалів та піаркампанії», – по-
яснює громадський діяч Володи-
мир Піньковський.

Для порівняння: у 2015 році 
сума застави для кандидатів 
у мери Житомира складала 
10,2 тисячі гривень.

Валерія Наумова

Нещодавно на 
фейсбук-сторінці 
дитячої лікарні імені 
В. Башека з’явилася 
публікація, в якій 
зазначалося, що лабо-
раторні дослідження 
для пацієнтів тепер 
платні.

Пізніше публікацію видали-
ли, проте новина наробила галасу 
та спричинила обурення.

15 січня Житомирський ви-

конком затвердив нові тарифи 
на лабораторні дослідження. 
За словами заступниці міського 
голови Марії Місюрової, аналізи 
будуть платними лише у разі са-
мозвернення або якщо пацієнт 
не проживає на території Жито-
мирської ОТГ.

«Розроблені тарифи на плат-
ні послуги у разі самозвернення; 
якщо є направлення сімейного 
лікаря та педіатра, всі обсте-
ження і медична допомога на-
даються безкоштовно. Але у нас 
є пацієнти, які не зареєстровані 
у Житомирі і з інших областей, 
тому в тому числі і для них ми 
розробляємо ці тарифи. У дитячій 
лікарні всі аналізи, які гарантовані 
пакетом, що стосується первинної 
допомоги, – абсолютно безкоштов-

ні», – роз̀яснила Марія Місюрова.
Отож тарифи працюють лише 

для тих осіб, що звернулися са-
мостійно або не проживають на 
території Житомирської ОТГ.

Усі жителі Житомира, що за-
реєстровані у сімейного лікаря та 
мають направлення від спеціаліс-
та – і діти і дорослі – отримують 
послуги безкоштовно.

Жодне авто  
на іноземній реєстрації 
так і не було штрафоване  
в Житомирській області 

Підстав для оголошення 
карантину у дитячих 
навчальних закладах 
Житомира поки немає!

Кандидатам у мери Житомира 
на замітку: сума застави для 
участі у виборах складатиме 
майже 400 тисяч гривень

У лікарнях Житомира встановили 
тарифи на лабораторні дослідження 
для тих, хто звернувся сам  
та не зареєстрований у місті
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Валерія Наумова

Минулого тижня 
у пресцентрі Жито-
мирської міськради 
підсумували перший 
тиждень роботи гро-
мадського транспорту 
з новими тарифами на 
проїзд.

Говорили-балакали, проте досі 
залишається загадкою, для чого 
валідатори в маршрутках – для об-
ліку пасажирів чи для зручності 
оплати.

Житомиряни неодноразово 
скаржилися на те, що під час го-
тівкової оплати їм не видають кви-
ток, а у міській раді на запитання, 
чому так, відповіли: мовляв, якщо 
ви хочете отримати квиток і вам 
він потрібен, – просіть його у водія.

Під час брифінгу у четвер, 
16 січня, заступник міського голо-
ви Олександр Шевчук прозвітував 
про перший тиждень роботи тран-
спортних нововведень.

«З позитиву: система запрацю-
вала. З недоліками, але запрацю-
вала. Також наші пільгові категорії 

їздять у громадському транспорті 
безкоштовно. Другий момент: ми 
одні з перших в Україні запровади-
ли електронний квиток, яким мож-
на користуватися в усьому громад-
ському транспорті. Із переваг також 
те, що ми можемо відслідковувати 
нашого пасажира – тобто вести об-
лік», – розповів Олександр Шевчук.

Ось тут і постає питання: про 
який облік може йти мова, якщо 
квитки видають, м`яко кажучи, 
через раз?

Сенс встановлення валідато-
рів – облік реального пасажира, 
який користується громадським 
транспортом. Проте, здається, і тут 
міська влада виступає за переві-
зника, адже відслідкувати пасажи-
ропотік у маршрутках неможливо, 
якщо квиток видають лише тим, 
хто оплатив проїзд безготівково.

Таким чином, кількість пасажи-
рів у маршрутках за день – менше 
у декілька разів. У випадку, якщо б 
вдалося відслідкувати реальну 

кількість пасажирів у маршрут-
ках за день, тариф у сумі 7 гривень 
був би банально необґрунтований, 
адже маршрутними автобусами 
користується великий відсоток 
населення.

«Зараз ще в процесі це вирішен-
ня. На сьогодні відривний квиток 
(не з валідатора – авт.), який видають 
у маршрутках, – є законним. У по-
дальшому, я думаю, ми перейдемо 
на єдиний квиток, який буде видава-
тися і з валідатора, і не з валідатора. 
Але ми йдемо до єдиного квитка», – 
пояснює Олександр Шевчук.

«І ллється вода…». Звідси теж 
запитання: де гарантія, що у водіїв 
зазначена початкова кількість від-
ривних квитків і вони рахують їх 
видачу? До того ж житомиряни не 
бачать і відривного квитка, адже 
його треба «вибороти». За логікою 
місцевої влади, квиток потрібен 
пасажиру, а не перевізнику. Проте 
знову ж таки відривні квитки вво-
дилися для обліку, а не як папірець 
для пасажира.

Питання, то нащо валідатор, 
заступник міського голови про-
коментував наступним чином: 
«Насамперед валідатор у марш-
рутках встановлено для оплати 
проїзду безготівковим способом, 
а не для обліку пасажиропотоку. 
У подальшому ми відслідковуємо 
тих житомирян, що скористали-

ся банківською картою, картою 
житомирянина, транспортною 
картою – це для цього. Ми у будь-
якому випадку будемо йти до того, 
аби видавати квиток за безготівко-
ву оплату, адже нам потрібен облік 
усього пасажиропотоку».

Якщо прослідкувати за комен-
тарями Олександра Шевчука, то 
поступово втрачаєш логічну по-
слідовність і сам не розумієш, то 
для чого все-таки валідатор. Без-
готівкова оплата? То нащо було 
витрачалися на прилади, якщо до-
статньо повісити QR-код? Або вже 
називайте це не пафосним словом 
«валідатор», а звичайний термінал, 
бо його функції – однобічні.

Ірина Хоцька

У регіональному 
сервісному центрі 
МВС у Житомирській 
області відбулася 
презентація відеоре-
єстраторів, що фіксу-
ватимуть процедуру 
прийому практично-
го іспиту майбутньо-
го водія.

На жаль, донедавна протягом 
багатьох років в Україні існувала 
прикра тенденція з продажу не-

сумлінними працівниками сервіс-
них центрів МВС посвідчень водія. 
Інколи навіть тим, хто навіть «в очі 
не бачив» автомобіля. Люди, котрі 
ще вчора претендували на легкість 
процедури здобуття права на ке-
рування, вже сьогодні змушені 
помітно нервувати.

«Я дуже сильно переживаю. 
Сьогодні навіть одна помилка 
може коштувати мені незараху-
ванням іспиту», – коментує своє 
душевне хвилювання майбутній 
водій Євгеній Черепанський.

Зазначимо, що дані зміни від-
булися з метою запобігання ко-
рупції під час отримання водій-
ського посвідчення. Як наслідок, 
це стане чудовим регулятором 
щодо зменшення кількості ДТП 
на житомирських дорогах. Таким 
чином, відтепер другу частину 

іспиту «на права» (практичне ке-
рування автомобілем – авт.) фіксу-
ватиме відеореєстратор. Записане 

відео міститиме у собі інформа-
цію про зйомку кандидата у водії 
з салону авто, а також ситуації, 

коли кандидат знаходиться поза 
автомобілем, а екзаменаційний 
запис зберігатиметься у МРЕО 
протягом 10 діб.

«Відеореєстраторів у нас 
вистачить на всіх. Кожен ек-
заменатор перед прийняттям 
іспиту отримуватиме камеру. 
Активно ця практика запрацює 
орієнтовно до кінця січня цього 
року, оскільки досі ми не маємо 
остаточного затвердження відпо-
відної нормативної бази з цього 
приводу. Але зазначу, що відмова 
кандидата у водії від відеофікса-
ції іспиту в майбутньому стане 
підставою для його недопуску до 
складання практики», – проко-
ментував заступник начальника 
регіонального сервісного центру 
МВС у Житомирській області 
Володимир Гриб.

У житомирських маршрутках валідатори 
виконують функції терміналу,  
а міська влада зазначає: так треба

Вивчити – неможливо купити: у Житомирі 
запроваджена нова система складання 
практичного іспиту на водійське посвідчення
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Ірина Хоцька

Шалені черги в ад-
міністративному 
центрі, терміни взят-
тя батьками довідок 
про дитячу пропис-
ку та розповідь про 
те, як міська влада 
планує оплачувати 
харчування дітям, 
що мешкають поза 
містом, – детальніше 
на журналістському 
брифінгу заступниці 
міського голови Марії 
Місюрової.

16 січня 2020 року у зв̀ язку 
з ажіотажем житомирян навко-
ло теми отримання довідок про 
прописку дитини у м. Житомирі 
заступниця міського голови ра-
зом із керівництвом департаменту 

освіти Житомирської міської ради 
скликали брифінг для представ-
ників місцевих ЗМІ та відповіли на 
найпоширеніші питання батьків.

Довідку про прописку 
потрібно мати всім.  
Це – обов̀ язкова умова

«Насамперед цей документ 
треба мати для того, щоб діти мо-
гли нормально харчуватися. Біль-
ше того, з 1 січня 2020 року у нас 

у місті змінилася система фінан-
сування дитячого харчування. 30% 
від загальної вартості – сплачуєть-
ся з місцевого бюджету, а решта 
70% – з батьківської кишені. Якщо 
ви також плануєте потрапити під 
перелік осіб, котрим міськрада 
заплатить, – потрібно мати до-
кумент, що підтверджує прина-
лежність дитини до об`єднаної 
територіальної громади м. Жи-
томира», – з цих слів розпочала 
брифінг Марія Місюрова.

Провина за черги у Центрі 
надання адміністративних 
послуг лежить на батьках

«Черги почалися ще з грудня. 
Але проблема криється лише 
в тому, що батьки не поспішали 
раніше зареєструвати свою ди-
тину у помешканні. Зараз це – зо-
всім не проблематично. На видачу 
цього документу витрачається 
лише 10–15 хвилин», – пояснила 
заступниця мера.

Хто не встиг зареєструвати 
дитину – має змогу подати 
копію відмітки про прописку 
з паспорту

«У нас досі зафіксовані випад-
ки, коли батьки були несумлін-
ними і досі не прописали свою 
дитину. Таким чином, поки що 
ми дозволили батькам подавати 
копії своїх паспортів зі сторін-
кою одного з батьків. Але це – не 
панацея з вирішення проблеми. 
Довідку доведеться брати. У нас 
є час вирішити це питання до 

1 березня 2020 року», – розповіла 
Марія Місюрова.

Навіть якщо ваша дитина 
навчається поза межами 
міста – все одно має право на 
співфінансування харчування

«Дійсно, сьогодні ми маємо 
значний відсоток дітей, котрі 
ходять до дитячого садочка або 
навчаються у початкових класах 
не безпосередньо у м. Житоми-
рі. Приміром, до цього списку 
входять жителі с. Тетерівка або с. 
Оліївка. Ми потурбувалися про 
цих людей також і рішенням ви-
конавчого комітету зазначили, що 
вони також мають змогу претен-
дувати на 30% фінансування ди-
тячого харчування у тих закладах, 
котрі відвідують», – наголосила за-
ступниця директора департамен-
ту освіти Житомирської міської 
ради Світлана Ковтуненко.

Насамкінець зазначимо, що за 
цей час кількість видачі довідок 
про прописку дитини у м. Жито-
мирі порівняно з минулим роком 
збільшилася удвічі.

«Можна не брати довідку для перерахування 
дитячого харчування в школах та садочках. 
Поки нам вистачає лише копії паспорта 
одного з батьків», – Марія Місюрова

Ірина Хоцька

У неділю, 19 січня, о 23:27 
на Сквирському шосе, по-
близу Станишівки, загорілося 
дерев̀ яне кафе. Постраждалих 
немає.

За попередніми даними неофіційних джерел 
інформації, ймовірною причиною цього став 
умисний підпал будівлі. Проте у пресслужбі 
ДСНС у Житомирській області не підтверджу-
ють інформацію стосовно умисного підпалу, 
посилаючись на необхідне проведення спеці-
альної експертизи.

«Чекаємо на результати вивчення цієї по-
жежі. На щастя, постраждалих та травмованих 
немає. Встановлено, що вогнем була охоплена 
двоповерхова дерев’яна будівля, виконана зі зру-
бу, площею понад 400 кв. м. Зі встановлених 
даних відомо, що будівля знаходилася у при-
ватній власності громадянина. Звернення щодо 
пожежі поступило до нас о 23:27 годині, проте 
загасити полум`я рятувальники змогли лише 
о 02:20 ночі, оскільки гасіння пожежі усклад-
нювалося відсутністю джерел водопостачання 

на місці події», – повідомив у телефонній роз-
мові пресофіцер ДСНС у Житомирській області 
Павло Франчук.

Також рятувальники зазначили, що вогонь не 
встиг розповсюдитися на прилеглі до дерев̀яної 
будівлі оселі.

Насамкінець ми вирішили звернутися до від-
ділу комунікації ГУНП у Житомирської області 
за спростуванням чи підтвердженням отриманої 
нами інформації про ймовірний підпал.

«Факт пожежі зареєстрований на базі отри-
мання повідомлення про загоряння. Поліція 
проводить перевірки», – повідомила пресофіцер 
відділу комунікації ГУНП у Житомирській об-
ласті Ольга Номерчук.

Ірина Хоцька

Відтепер юнаки йти-
муть на військову службу 
не з 20, а з 18 років.

16 січня 2020 року Володимир 
Зеленський видав указ № 13/2020, 
в котрому говориться про те, що від-
тепер хлопців забиратимуть до армії 
починаючи з 18 років.

«Призвати на строкову військову 
службу придатних за станом здоров'я 
до військової служби громадян України 
чоловічої статі, яким до дня відправлен-
ня у військові частини виповнилося 18 
років, та старших осіб, які не досягли 
27-річного віку і не мають права на 
звільнення або відстрочку від призову 
на строкову військову службу», – сказа-
но в документі.

Ця новина вже встигла наробити га-
ласу не лише в соціальних мережах До 
того ж ця ситуація змусила емоційно 
сколихнутися наших нардепів, оскіль-
ки більшість вже ж таки стверджує, що 
молоді хлопці толком закінчити школу 

не зможуть, а вже будуть змушені ви-
конувати свій громадянський обов̀язок.

«Зараз Україна переходить на 
12-річну систему навчання. Тобто якщо 
дитина йде до школи у 7 років, вона 
вже буде вчитися 12 років. Виходить, 
що в армію молодій людині потрібно 
буде йти з 10 класу?» – задається питан-
ням нардеп від партії «Слуга народу» 
Ірина Верещук.

А от військові стверджують, що 
зменшення призовного віку юнаків до 
18 років піде лише на користь самим 
хлопцям.

«Раніше існувала думка, що старші 
люди більш усвідомлено ставляться до 
несення військової служби. Але нещо-
давно було зроблено аналіз ситуації, 
де ми опитали хлопців віком понад 
20 років. Виявилося, що усі вони за-
явили, що хотіли б служити відразу 
після школи. Мотивували це тим, що 
перерва після школи – невелика, а далі 
є змога будувати життя на власний роз-
суд», – зазначили експерти.

Зазначимо, що на сьогодні термін 
служби в українській армії становить 18 
місяців для призовників без вищої осві-
ти і 12 місяців, котрі вже мають освітній 
ступінь спеціаліста або магістра.

Під Житомиром  
вщент вигоріло кафе

В Україні зменшено  
призовний вік до 18 років
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Ірина Хоцька

Затверджений Вер-
ховною Радою нор-
мативний документ 
скасовує конкурс під 
час відбору дітей до 
початкової школи 
і дозволяє учням оби-
рати індивідуальну 
освітню траєкторію 
навчання.

На учнів чекатимуть уроки 
тривалістю в 35 хвилин 
та індивідуальний графік 
навчання.

Отож почнімо з того, що 
у Міністерстві освіти України за-
явили, що ті дітки, які цієї осені 
планують піти навчатися у 1 клас 
державних загальноосвітніх шкіл 
України, мають бути зараховани-
ми до лав учнів обраної школи без 
будь-яких попередніх конкурсів. 
До речі, відтепер змінилася часо-
ва тривалість уроків: у першому 
класі урок проводитиметься до 
35 хвилин, у 2–4 класах – 40 хви-

лин, а з 5 класу вже повноцінних 
45 хвилин.

Окрім того, шкільне навчання 
в Україні здійснюватиметься за 
системою «індивідуальної освіт-
ньої траєкторії». Але поки дане 
нововведення торкнеться лише 
учнів старших класів. Це означає, 
що учні матимуть право на вибір 
тих предметів, які їм цікаво ви-
вчати. Для того, щоб реалізація 
цих планів змогла пройти успіш-
но, для початку перелік обраних 
предметів потрібно буде узгоди-
ти з батьками дитини та вищим 
керівництвом школи. Але навіть 
якщо школяр і отримає позитивну 
відповідь з цього приводу, все одно 
має проходити атестацію своїх 
знань раз на місяць задля під-

твердження рівня своїх навичок.
Зауважимо, що відповідно до 

нового Закону «Про освіту», абсо-
лютно всі учні матимуть можли-
вість отримувати індивідуальні 
та групові консультації на базі 
школи, що фінансуватимуться 
за рахунок держави.

Зміни для вчителів
По-перше, для освітян є хоро-

ша новина: рівень їх щомісячної 
зарплати значно зросте. А вплине 
на це можливість отримання до-
даткових грошей за відвідування 
закладів підвищення кваліфікації 
вчителів: не лише проходження 
державних курсів, а й інших тре-
нінгів. Фінансування цієї складової 
відбуватиметься за рахунок дер-

жавного та місцевого бюджетів.
По-друге, не забув уряд приді-

лити увагу і молодим випускни-
кам ВНЗ, котрі здобули педаго-
гічний фах у закладах 4-го рівня 
акредитації. Спеціально для них 
в українських школах запрова-
диться педагогічна інтернатура. 
З цього випливає, що в перший 
рік роботи молодий вчитель ма-
тиме досвідченого наставника, 
який консультуватиме молодого 
працівника і отримуватиме за 
інтерна надбавку у 20% до своєї 
зарплати.

Батьки можуть  
спати спокійно!

У зв̀язку із запровадженням ре-
єстру педофілів в Україні відтепер 
усі кандидати на вчительські по-
сади суворо перевірятимуть на на-
явність судимості за вчинення ста-
тевих злочинів проти малолітнього. 
І якщо вона виявиться – людину 
не допустять до роботи з дітьми. 
Також якщо дитина має певні по-
рушення зі здоров̀ ям, вона матиме 
право на супровід батьків під час 
здійснення навчального процесу.

Діти навчатимуться тією 
мовою, яку оберуть батьки

Нагадаємо, що чинне за-
конодавство закріплює нор-

му, за якою освіта в Україні 
здобувається державною 
мовою. Але, зваживши си-
туацію, що у нас проживає 
багато різних національних 
меншин, МОН надало мож-
ливість здобувати освіту рід-
ною мовою їх громади.

«Передусім це стосується тих 
народів, які не мають держави, 
але хотіли б, щоб підтримува-
лась їхня мова. Це насамперед 
кримські татари. Нікому наразі, 
крім України, їх захистити. Тому 
вони отримали право за бажан-
ням навчатися повністю мовою 
корінного народу з 1 по 12 клас. 
Поряд з ґрунтовним вивченням 
державної мови», – пояснює член 
громадської організації, експерт-
ка в освітній сфері України Інна 
Коберник.

Школи отримують 
фінансову автономію

Тепер школи матимуть 
більше можливостей у ви-
користанні власних коштів. 
У них з̀ являється автономія 
в раціональному використан-
ні шкільних грошей: встанов-
лення доплат, надбавок, ви-
плати матеріальної допомоги 
та премій працівникам ви-
значатиме вище керівництво 
українських шкіл.

Ірина Хоцька

З 13 січня 2020 року місце-
ві школи, що мають доступ 
до загальнонаціональної 
системи «E-schools.info», 
в тестовому режимі за-
провадили нову методику 
виставлення оцінок успіш-
ності навчання дитини.

Відтепер батьки школярів зможуть 
не переглядати шкільний шоденник 
своєї дитини або ж час від часу зазира-
ти в шкільний журнал, щоб дізнатися 

про поточні оцінки чада. Це пов̀ язано 
з тим, що держава полегшила систему 
батьківського контролю рейтингу успіш-
ності навчання дитини та запровадила 
електронний журнал оцінок. Але ця 
система поки лише апробується та не є 
загальнообов̀ язковою.

Таким чином, якщо школа, яку від-
відує дитина, має доступ до системи 
«E-schools.info», один із батьків школяра 
може спробувати встановити спеціальний 
додаток «Єдина школа» на свій смартфон 
та авторизуватися в системі, увівши номер 
контактного телефону та пароль від осо-
бистого кабінету.

Тож тепер школярі не зможуть хи-
трувати перед батьками, приховуючи 
реальний рейтинг своєї успішності. Проте 
таке нововведення до кінця цього року 

торкнеться лише 8-ми шкіл м. Житомира.
«Починаючи з жовтня 2019-го року 

ми почали тестування цієї системи у м. 
Житомирі. Цей журнал стане добрим 
взаємозв̀ язком між батьками та вчи-
телями. 8 шкіл вже користуються цим 
додатком в тестовому режимі, а от вже 
з 1 вересня цього року система почне 
повноцінно функціонувати в усіх школах 
міста», – розповіла у коментарі заступ-
ниця директора департаменту освіти 
Житомирської міської ради Світлана 
Ковтуненко.

Також пані Світлана заявила, що 
у майбутньому наше місто долучиться 
до всеукраїнського тренду з переходу на 
електронні версії документації і електро-
нний журнал з часом все ж таки замінить 
паперову версію свого старого побратима.

В Україні схвалено новий закон  
«Про повну загальну середню освіту»:  
що чекати батькам, вчителям та учням

Житомир поступово  
переходить на електронні  
версії шкільних журналів
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Впевненими кроками до Європи:  
Житомир знову підтримав  
міжнародний флешмоб «Селфі в музеї»

Ірина Хоцька

18 січня 2020 року 
у Житомирському 
краєзнавчому музеї 
пройшла акція «День 
селфі в музеї».

Це – культурний тренд, що 
бере початки своєї історії в євро-
пейських широтах. Нагадаємо, 
що даний флешмоб завітав до 
місцевого краєзнавчого музею 
вже вчетверте. Мета організації 
цього заходу полягає в збудженні 
культурного інтересу житомирян 
до цивілізаційної спадщини ми-
нулих часів нашого краю.

«Наш музей долучається до 
акції вже четвертий рік поспіль. 
У такий спосіб намагаємось за-
цікавити молодь, аби для них 
ходити в музей стало трендом, 
аби зробити фото з музею було 
так само модно, як зробити фото 
з нової кав’ярні. Спершу знімки 
викладали хіба що самі музейни-

ки, а тепер уже відвідувачі йдуть зі 
знанням справи і навіть з власним 
реквізитом», – розповів директор 
Житомирського краєзнавчого му-
зею Роман Насонов.

До речі, довести на власному 
прикладі, що відвідувати музеї 
хоча б іноді корисно кожному 
з нас, вирішили медійні персони 

області. Йдеться про голову Жи-
томирської обласної державної 
адміністрації Віталія Бунечка, 
його заступника Володимира 
Федоренка та депутата Житомир-
ської обласної ради Олександра 
Чорноморця.

Накреативнішим – 
подарунки!

А для того щоб заохотити лю-
дей завітати до краєзнавчого му-
зею, організатори придумали ось 
що: приходиш, робиш селфі на 
фоні того експонату, на котрий пав 
вибір, і публікуєш його в мережі 
Інтернет зі спеціальним хештегом. 
Саме завдячуючи цьому допису, 
через певний проміжок часу му-
зейники зможуть знайти власника 
найкреативнішого фото та нагоро-

дити його цінним призом.
«23 січня ми оголосимо ім`я 

переможців флешмобу "Селфі 
в музеї". Скажімо так, це буде 
найкреативніше фото. Якщо ж 
говорити про те, що ми вважаємо 
за креативність, то це насамперед 
незвичайний ракурс, телефонні 
фільтри та просто оригінальність 
зробленого фото», – підняв занаві-
су таємничості стосовно ймовір-
ного переможця Роман Насонов.

Ззначимо, що «Міжнародний 
день селфі в музеї» є традиційною 
акцією, що відбувається щороку 
по всьому світі приблизно в серед-
ині січня. Вперше відзначати цей 
день запропонував Європейський 
колектив музейних працівників 
«Culture Themes» у 2014 році, за-
для підтримки та популяризації 
відвідування музеїв.

Валерія Наумова

Ритуальна атри-
бутика та кілька 
десятків молодиків 
у камуфляжі – феє-
ричний візит «Наці-
ональних дружин» 
до Сергія Сухомли-
на обговорює все 
місто.

У четвер, 16 січня, пред-
с т а в н и к и  в и щ е в к а з а н о г о 
об’єднання принесли до кабі-
нету міського голови похорон-
ний вінок. Зі слів представників 

«Національних дружин», цією 
акцією вони хотіли вплинути 
на міську владу та змусити її 
відстоювати права та інтереси 
мешканців багатоповерхівок 
по проспекту Незалежності, 29, 
де продовжують будівництво 
скандальної АЗС.

За словами активістів, місь-
кий голова Сергій Сухомлин 
міг посприяти тому, аби ситу-
ація із будівництвом АЗС вирі-
шилася: «Ви могли посприяти 
вирішенню цієї ситуації, взяти 
це в свої руки, з усіма заявами 
ознайомитися, дати своїх юрис-
тів, підключити ще депутатів 
Верховної Ради, щоб вони взяли 
це на контроль, але ви поти-
хеньку замилюєте людям очі 
про скасування містобудівних 
умов, поновлення цих умов, 

але ще 2–3 роки тому ви мо-
гли ініціювати повернення цієї 
земельної ділянки, щоб цього 
зараз не було».

Після бурхливого обгово-
рення питання АЗС активісти 
вручили Сергію Сухомлину 
похоронний вінок, а наостанок 
додали: сподіваємося, міський 
голова виправиться і буде від-
стоювати інтереси простого 
люду, а наступного разу нам не 
доведеться нести йому труну.

Журналісти редакції «20 
хвилин» звернулися до прессе-
кретаря міського голови Юлії 
Петрової, аби дізнатися думку 
мера щодо подібних акцій.

«Він  –  публічна людина 
і ставиться до таких моментів 
спокійно»,  – написала Юлія 
Петрова.

Валерія Наумова

Нова схема шахрай-
ства запрацювала на 
Житомирщині.

Жителі області отримують 
дивні та провокативні смс із тек-
стом: «Смотрю на фото – вспоми-
наю нас…», а далі посилання на 
так зване фото. Але одразу після 
натискання на посилання у людей 
знімають кошти з банківської кар-
ти. Про це повідомляють на сайті 
«Бердичів.BIZ».

У відділі протидії кіберзло-
чинам у Житомирській області 
підтвердили: зараз шахраї вико-
ристовують нові та складні схеми, 
аби ошукати людей, тому варто 
пам’ятати, що у разі смс та дзвін-
ків від невідомих осіб НЕ ВАРТО 
переводити свої кошти або 
одразу вірити у все сказане. 
Обов’язково перевіряйте інфор-
мацію, аби не нашкодити собі.

Що робити тим, 
 кого ошукали шахраї

Якщо ви стали жертвою шах-
райства – не соромтеся, а звертай-
теся до правоохоронних органів. 
На сайті Департаменту кіберполі-
ції НП України можна оформити 
електронну заяву про випадок 
правопорушення.

У разі, якщо вас ошукали, 
подайте до кіберполіції:

• заяву (українською та англій-
ською мовами);

• докази (листування з шах-
раєм, переписка у соціальних 
мережах, скріншоти);

• банківську виписку.

Пам’ятайте! У разі, якщо 
вам телефонує або 
пише незнайома люди-
на, надсилає невідо-
мі посилання, файли, 
просить надіслати смс 
на певний номер або 
запитує код чи пароль – 
одразу блокуйте такі 
номери. У разі, якщо вас 
все ж ошукали – звер-
ніться із заявою на сайт 
Департаменту кіберполі-
ції НП України.

Меру Житомира «подарували» 
похоронний вінок

Шахраї на 
Житомирщині 
працюють за новою 
схемою: що робити, 
аби вас не ошукали?
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І знову про UPG: у Житомирі 
перекривали дорогу по проспекту 
Незалежності та біля готелю «Ялинка»

У Житомирі православні християни 
відзначили Водохреще

Руслан Мороз

Протестувальники 
зараз об’єдналися про-
ти дій чи, імовірніше, 
бездіяльності міської 
влади та регулярно 
перекривають рух по 
дорогах міста Жито-
мира.

У Житомирі 18 січня 2020 року 
увечері перекрили проспект Не-
залежності біля «ЕКО маркету». 
У тпкий спосіб мешканці при-
леглих будинків протестували 
проти незаконного будівництва 
АЗС UPG. Контролюючі органи 
виявили масу порушень, є припис 
від ДАБІ, рішення суду і виконкому 
Житомирської міськради негайно 
зупинити роботи, але представни-
ки UPG навмисно не отримують 
приписів і рішень судів. На даний 
час АЗС готова майже на 96%.

А у понеділок, 20 січня 2020 
року, у районі готелю «Ялинка» 

по проспекту Миру акцію було 
продовжено разом із жителями 
Довжика, які зі свого боку протес-
тували проти розширення вироб-
ництва з лакофарбових виробів.

Спільна акція почалася у по-
неділок близько 16-ої години та 
тривала майже дві години. Про-
тестувальники пропускали деякі 
авто з пасажирами, але більшість 
транспорту затримувалася при-
близно на хвилин 20, а тільки потім 
мала змогу продовжити свій рух.

В акції брали участь більше со-
тні чоловік. Серед них також були 
представники «Національних дру-
жин», які підтримують місцевих 
жителів у боротьбі за свої права.

Поспілкуватися з протесту-
вальниками прибули співробіт-
ник управління культури і туризму 
Житомирської обласної адміні-
страції Олександр Пивоварський, 
керівник Житомирського відділу 
поліції Сергій Крошко та пред-
ставник управління екології Жи-
томирської обласної державної 
адміністрації.

Під час розмови з представ-
никами влади жителі показували 
документи, які свідчать, на їхню 
думку, про порушення з боку забу-

довників та власників обох об’єктів, 
але чиновники не змогли надати 
будь-яку аргументовану відповідь. 
Все зводилося до фрази «ми прове-
демо перевірку та будемо вживати 
відповідні заходи».

Поки лідери мітингувальників 
мали розмову з представниками 
влади, учасники акції вигукували 
гасло «Ми проти АЗС». Організато-
ри зауважили, що акція спрямова-

на проти будівництва лакофарбо-
вого заводу на території Оліївської 
ОТГ Житомирського району.

Нагадуємо, що будівництво 
АЗС UPG було визнано таким, 
що відбувається з порушеннями, 
майже всіма контролюючими уста-
новами, але ще на початку будівни-
цтва представники влади визнали, 
що не мають хоч будь-якого впливу 
на власників та забудовників згада-

них об’єктів.
До того ж у зв’язку зі зміною 

у законодавстві, з’явилася право-
ва колізія, яка у подальшому не 
дозволяє представникам про-
тестувальників брати участь 
у судових засіданнях. Окрім того, 
у законодавстві зараз передбачена 
норма «адвокатської монополії», 
відповідно до якої представництво 
в судах мають здійснювати тільки 
професійні адвокати з ліцензією. 
Таким чином, навіть сама міська 
рада не може представляти себе 
у судовому засіданні. Для цього 
треба укласти договір з адвокатом 
з ліцензією. А у штаті юридично-
го департаменту є тільки юристи 
і жодного адвоката.

Стосовно акції протесту проти 
заводу у Довжику нами був отри-
маний коментар представника Олі-
ївської ОТГ Анатолія Мельниченка: 
«Оліївська сільська рада жодних 
дозволів на будівництво заводу 
та на відвід земельних ділянок не 
надавала. Навіть коли на вже при-
ватній ділянці щось будується, то 
власники зобов’язані повідомити 
про це сільську раду для при-
йняття відповідного рішення. На 
сьогодні такого рішення немає».

Руслан Мороз

19 січня у Жито-
мирському гідропар-
ку відбулися заходи 
з нагоди Водохреща.

У Житомирському гідропарку 
Рада Християнських церков Жито-
мира провела чин освячення води 

у річці Тетерів. Житомиряни та-
кож приєдналися до відзначення 
свята і взяли участь у богослужін-
ні та освяченні води. Всі бажаючі 
скупалися у річці Тетерів.

Але свято було захмарене не-
дбалим ставленням до організа-
ції заходу. Подбали про торгові 
точки з глінтвейном та їжею, але 
забули про безпеку. Так, під час 
заходів з нагоди Водохреща у Жи-
томирському гідропарку померла 
людина. За словами очевидців, 

чоловік планував скупатися, але 
не встиг – раптово йому стало по-
гано, він впав і помер. Попередньо 
причиною смерті став серцевий 
напад. На жаль, чоловікові не 
встигли надати першу допомогу, 
він помер до прибуття «швидкої». 
Це сталося приблизно о 12:00.

В управлінні охорони здоров̀ я 
Житомирської міської ради про-
коментували цей випадок: «Від-
повідно до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 15.01.2020 
«Про організацію та проведення 
свята Богоявлення Господнього 
(Водохреща)» з метою медичного 
забезпечення заходів у Гідропарку 
з 08:00 до 19:00 було організовано 
чергування медичних працівників 
комунального підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної до-
помоги» Житомирської міської 
ради – лікаря та сестри медичної 
з сумками-укладками для надання 
невідкладної медичної допомоги.

Близько 11:00 чоловікові, який 
спостерігав за тим, як житомиря-
ни занурюються в крижану воду, 
раптово стало зле, про що одразу 

було повідомлено чергових меди-
ків. Встановивши відсутність ди-
хання та пульсу у чоловіка, вони 
розпочали реанімаційні заходи: 
непрямий масаж серця, штучне 
дихання, введення адреналіну, 
які продовжувались до прибуття 
бригади Центру екстреної ме-
дичної допомоги та медицини 
катастроф. Проте навіть заходи 
з відновлення серцевої діяльності 

за допомогою дефібрилятора, що 
проводились прибулою брига-
дою, виявились безрезультатни-
ми. Медики боролися за життя 
чоловіка, але, на превеликий 
жаль, він помер. За висновками 
проведеної судово-медичної екс-
пертизи смерть чоловіка настала 
від серцево-судинної недостат-
ності, що виникла внаслідок ате-
росклеротичної хвороби серця».
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Відомо, що жертва-
ми злочинців ставали 
люди з уразливих 
верств населення. 
Протягом тривало-
го часу їх піддавали 
жорсткій трудовій 
експлуатації.

«Донедавна на території 
Житомирської області діяла ор-
ганізована група з шести осіб, 
які використовували людей в ці-
лях трудової експлуатації. Так, 
учасники організованої групи 
вербували громадян, які пере-
бувають в уразливому стані, для 

здійснення найважчих фізичних 
робіт на території різних райо-
нів Житомирської та Київської 
областей. Зокрема йдеться про 
утеплення фасаду, зовнішні та 
внутрішні ремонтні роботи, ко-
пання траншей під будівництво, 
криниць, перекриття даху. Оплату 
за фактично виконану роботу по-
терпілі не отримували», – повідо-
мили у відділі комунікації ГУНП 
у Житомирській області.

Також правоохоронці зазначи-
ли, що об`єкт виконання тяжких 
фізичних робіт ніхто з утриманих 
людей не міг добровільно зали-
шити, а будь-які спроби жертв 
работорговців залишити місце 
утримання миттєво каралися.

Таким чином, за результатами 

слідчих дій поліції Житомирської 
області спільно з оперативника-
ми територіального підрозділу 
Департаменту боротьби зі зло-
чинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми, з трудового рабства в ході 
проведення операції із затриман-
ня злочинців було звільнено 6 
осіб. Тепер усі вони потребують 
медичної та психологічної реабі-
літаційної допомоги.

Зазначимо, що всім учасникам 
злочинного угрупування було вине-
сено кримінальну підозру за ст. 208 
Кримінального процесуального ко-
дексу України. Якщо ж їх остаточну 
провину буде доведено в суді, зло-
чинній банді загрожуватиме тюрем-
не ув̀ язнення з позбавленням волі 
строком від трьох до восьми років.

На Житомирщині  
викрили банду  
торговців людьми

Прокуратура Житомир-
ської області винесла підо-
зру заступнику начальника 
Служби автомобільних до-
ріг області та його колиш-
ньому інженерові з приво-
ду незаконного заволодіння 
державними коштами.

Як стало відомо, у вівторок, 21 січня 
2020 року, Житомирська обласна про-
куратура інкримінувала заступнику на-
чальника Служби автомобільних доріг 
Житомирської області, його колишньому 
інженерові кримінальне правопорушення 
стосовно заволодіння бюджетними кошта-
ми в розмірі 442,8 тис. грн.

Як повідомили у пресслужбі прокура-
тури, за версією слідства, злочин було ско-
єно під час будівництва мосту через річку 
Ірша у селі Рижани Хорошівського району 
Житомирської області. Згідно з пред̀ явою 
правоохоронних органів, зазначені посадо-
ві особи не перевірили належним чином 
відповідність обсягів реально виконаних 
робіт та вартість матеріалів з відображе-
ними в актах приймання-передачі, але 
офіційні документи все ж підписали. Саме 
ці дії призвели до завищення вартості та 
заволодіння бюджетними коштами на 
суму близько 442,8 тис. грн.

Досудовий розгляд цієї справи про-
водитиме Коростишівський відділ полі-
ції ГУНП в області, котрий і встановить 
причетність можливих інших осіб до ви-

щезгаданого зловживання посадовими 
обов̀ язками.

Зауважимо, що поки причетні до 
справи особи не є злочинцями, оскільки 
відповідно до ст. 62 Конституції України, 
будь-яка особа вважається невинуватою 
у вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не 
буде доведено в законному порядку і вста-
новлено обвинувальним вироком суду.

У поліції зазначили, 
що хлопці не лише на-
падали на людей, а й 
займалися незаконним 
зберіганням наркотич-
них речовин.

17 січня 2020 року до Новоград-Во-
линського відділу поліції надійшло по-
відомлення про пограбування 8-річного 
школяра. Із подробиць цієї історії відо-
мо, що нападниками були 15- та 17-річні 
юнаки. До моменту крадіжки хлопці зі 
своєю жертвою не були знайомі.

Пограбування сталося вдень, коли 
маленький хлопчик сам повертався до-
дому зі школи. Якраз неподалік навчаль-
но-виховного комплексу юні злочинці 
вирвали з рук школяра мобільний теле-
фон та втекли в невідомому напрямку.

Коли поліція зафіксувала факт 
крадіжки та знайшла винуватців зло-
чину, стало відомо, що викрадений 
телефон хлопці здали в один із лом-
бардів Новоград–Волинського району.

У подальшому поліцейські вста-
новили, що хлопці причетні не лише 
до пограбування школяра. Правоохо-
ронці зазначили, що юнаки також за-
ймаються незаконним зберіганням 
наркотичних речовин.

Н и н і  п ар у б к а м  з а г р ож у є 
ув̀ язнення строком від 4 до 6 років 
позбавлення волі, оскільки їм ін-
кримінують одразу декілька статей 
Кримінального кодексу України: 185 
(крадіжка), 186 (грабіж) та 309 (неза-
конне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів 
без мети збуту).

Місцеві посадовці розкрали 
понад 440 тис. гривень  
з бюджетних коштів

У Новограді-
Волинському  
двоє підлітків 
пограбували школяра
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Оголошено XII конкурс 
з відбору адвокатів, 
які залучаються для 
надання безоплатної 
вторинної правової  
допомоги

Координаційний центр з на-
дання правової допомоги повідо-
мляє про проведення з 20 січня 
по 30 березня 2020 року конкур-
су з відбору адвокатів, які залу-
чаються для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
(далі – конкурс).

Для участі у конкурсі адво-
катам необхідно:

1) Зареєструватися на веб-
сторінці http://contest.legalaid.
gov.ua з 21 січня по 23 лютого 
2020 року, де заповнити онлайн 
анкету та біографічну довідку; за-
значити адресу електронної по-
шти для отримання інформації 
у зв’язку з конкурсом; завантажи-
ти скановані копії заяви, форма 
якої встановлена Мін’юстом; усіх 
заповнених сторінок паспорта 
(чи іншого документа, що по-
свідчує особу); свідоцтва про 
право на зайняття адвокатською 
діяльністю та мотиваційного лис-
та (до 500 слів), складеного у до-
вільній формі.

Участь у конкурсі можуть бра-
ти адвокати, відомості про яких 
внесені до Єдиного реєстру ад-
вокатів України.

2) Протягом 27 лютого – 
09 березня 2020 року пройти 
дистанційний курс «Вступ до сис-
теми надання безоплатної право-
вої допомоги», ознайомившись 
з його матеріалами та склавши 
перевірочні тестові завдання, що 
оцінюються автоматично (адре-
са веб-сторінки дистанційного 
курсу, логін та пароль будуть за-
значені в електронному повідо-
мленні Координаційного центру 
з надання правової допомоги).

3) Протягом 16–19 березня 
2020 року (конкретні дата, час 
і місце проведення будуть по-
відомлені кожному адвокатові 
додатково) пройти індивідуальні 
співбесіди з конкурсною комісією, 
під час якої адвокати оцінювати-
муться за критеріями мотивації 
до надання безоплатної правової 
допомоги, комунікабельності, 
емоційної врівноваженості, вмін-
ня представити приклади надан-
ня правової допомоги.

Окрім того, з 11 по 13 березня 
2020 року конкурсні комісії роз-
глядатимуть подані адвокатами 
копії документів, оцінюючи адво-
катів за критеріями стажу адво-
катської діяльності, наявності або 
відсутності застосування до ад-
воката дисциплінарних стягнень 
та враховуючи результат прохо-
дження адвокатом дистанційного 
курсу «Вступ до системи надання 
безоплатної правової допомоги». 
Цей етап відбувається без персо-
нальної участі адвокатів.

КОЛОНКА

Ірина Хоцька

У майбутньому від-
мова працівника від 
виконання примх сво-
го керівництва може 
обернутися втратою 
робочого місця.

Ні, це не цілковитий абсурд. 
Такі речі є чітко прописаними 
в тексті нового законопроєкту Ка-
бінету міністрів України стосовно 
зміни чинного Трудового кодексу 
нашої держави. До речі, деталь-
ніше ряд змін робочих норм 
на власній сторінці у фейсбуці 
прокоментував міністр розвитку 
економіки, торгівлі і сільського 
господарства України Тимофій 
Милованов.

Не встиг вчасно прийти  
на робоче місце?  
З речами на вихід!

До сьогодні, роботодавець 
міг звільнити свого працівника 
лише у 3 випадках: за згодою обох 
сторін, нехтуванням людиною ви-
конання своїх посадових обов̀язків 
або ж 3-х годинний прогул свого 
робочого часу без встановлення на 
те поважної причини. А в новій 
редакції Кодексу буде прибрано 
поняття «3-х годинного прогулу» 
та замінять його наступне фор-
мулювання: «можливе звільнення 
працівника у зв̀язку з втратою до-
віри до нього» та «за відсутність 
на роботі без встановлення на те 
поважної причини».

Але що саме цікаве, в той же 
час Кабмін влаштував розсилку 
повідомлення до редакцій ре-
гіональних ЗМІ, де намагається 
«обіграти» цей факт усіма мож-
ливими способами.

«Ми гарантуємо працівникам 

посилити гарантії їх захисту, шля-
хом обов’язкового попередження 
та грошової компенсації у разі 
звільнення», – заявили в Кабміні.

Однак більшість юристів 
в один голос вважають, що така 
норма дозволить роботодавцям 
звільнити співробітника мало не 
за п'ятихвилинне запізнення на 
роботу.

З роботи звільнять,  
але добре заплатять

Коли українці почали обу-
рюватися, щодо реалізації по-
передньно написаного пункту 
в життя, Тимофій Милованов по-
чав заспокоювати людей та заявив, 
що такі речі будуть компенсовані 
людям з точки зору виплати їм 
додаткових грошей у формі ком-
пенсації за втрачене робоче місце.

«Кілька статей в ЗМІ поши-
рюють інформацію, що тепер 
роботодавець має право звільнити 
працівника за власною ініціати-
вою. І пишуть, що це погано. Але 
забувають сказати, що сьогодні ро-
ботодавець теж може те саме. І що 
за новим законопроєктом робото-
давець має заплатити робітнику 
за таке звільнення компенсацію. 
І нарешті, що така компенсації 
буде в рази більше ніж те, що пла-
тять сьогодні», – повідомив міністр 
у фейсбуці.

Не будеш виконувати 
розпорядження шефа – 
підеш геть!

На жаль, новий Кодекс пе-
редбачає можливість звільняти 
працівника навіть за відмову від 
виконання розпоряджень робото-
давця, навіть якщо це не входить 
до трудових обов'язків працівника. 
Зокрема, в цьому законопроек-
ті, що по-суті, є «доповненням» 
до чинного Кодексу законів про 
працю України, ця норма сфор-
мульована таким чином, що 
порушення трудового договору 
та невиконання розпоряджень 
роботодавця, згадуються окремо 
одне від одного. З формулювання 
випливає, що це в майбутньому 
може постати, як дві самостій-
ні умови для звільнення. При 
цьому не обов'язково, щоб таке 
розпорядження було пов'язано 
з трудовими обов'язками. Звісно, 
що дуже низька ймовірність того, 

що роботодавець буде змушувати 
працівників виконувати завдання, 
що не виникають з його трудової 
функції, але зауважимо знову: 
новий проєкт зовсім не регулює 
це питання, а отже і не захищає 
працівника.

Займали високі посади?  
Так швидко вас  
не відпустять…

До 2020 року процедура звіль-
нення була стабільною: повідомля-
єш керівництво про своє бажання 
піти і починаєш відпрацьовувати 
обов̀ язкові 2 тижні, допоки на ваше 
вакантне місце не знайдуть іншого 
кандидата. Так ось за інновацією 
Кабміну, вищому керівництву струк-
тури дозволяється за згодою сторін 
обмежити право 2-тижневого звіль-
нення керівного складу підлеглих. 
І аргументує такі зміни уряд тим, 
що «надто різке» звільнення може 
спровокувати занепад підприємства.

«На мою думку, це дуже раціо-
нальна норма. Раптове звільнення 
керівництва підприємства може 
знищити саме підприємство», – 
коментує пан Милованов.

Зауважимо, що наразі зміни до 
Трудового кодексу маємо лише на 
папері – вони не набули чинності. 
Уряд поки що лише схвалив відпо-
відний законопроєкт і відправив 
на розгляд народних обранців, які, 
своєю чергою, мають проголосува-
ти за нього у двох читаннях. Після 
цього документ повинен підписа-
ти президент.

Що чекати житомирянам  
від новітньої реформи  
Трудового кодексу?



10 Середа, 22 січня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Тема номера

ВБИВЧА ХАЛАТНІСТЬ  
на ремонті спортшколи

Тарас Боросовський

Впродовж багатьох 
років підтримка 
спорту та спортивних 
шкіл залишалася на 
рівні, достатньому 
лише для виживан-
ня. Окрім зарплатні, 
коштів вистачало хіба 
що на оплату кому-
нальних. Для онов-
лення інвентарю чи 
капітального ремонту 
фінансування не було.

Ситуація почала змінювати-
ся з появою в місцевих бюджетах 
власних коштів, частину з яких 
змогли передбачити на спортивні 
об’єкти. Однак бюджетні гроші 
доволі часто через непрозорий 
розподіл сплачуються за низько-
якісні ремонтні роботи.

Штукатурка в 6 кілограм
База для зайнять спортом, як 

і самі спортивні школи, сфор-
мовані головним чином ще в ра-
дянський період. Порівняно нове 
приміщення дісталось обласній 
дитячо-юнацькій школі з бороть-
би. Зведена у 1993 році разом із 
14-поверхівкою по вул. Київській, 
106 прибудова з 6-метровими за-
лом відповідала базовим вимогам. 
Проте через недороблену зливну 
систему дощова вода стала під-
топлювати фундамент будівлі, 
у приміщеннях з’явився грибок 
та пліснява. На вкритий м’якою 
покрівлею плоский дах регулярно 
падала плитка з верхніх поверхів 
будинку. Пошкодження перетво-
рювали поверхню даху фактично 
в решітку, через яку легко потра-
пляла волога та вода, посилюючи 
процес руйнації.

У 2015 році обласна рада звер-
нула увагу на єдину в області 
спеціалізовану школу боротьби, 
передбачивши кошти на її ремонт. 
На додачу до традиційної заміни 
вікон на металопластикові на ка-
пітальний ремонт даху в бюджеті 
області віднайшли 214 тис. грн. 
Допоки отримали всі погодження, 
на угоду вийшли аж у листопаді 
2015 року, обравши виконавцем 
маловідомого підприємця Мико-
лу Мельника. До кінця року, незва-
жаючи на погану роботу та рясні 
опади, підрядник виконав роботи, 
а обласне відділення Держархбу-
дінспекції погодило можливість 
експлуатувати приміщення.

Але дуже швидко всі недоліки 
далися взнаки, і, попри прийняття 
робіт, проблема з дахом на цьому 
не завершилися.

• Висота зали 6 метрів. І з цієї 
висоти регулярно падали части-
ни штукатурки. Один з таких 
поклали на ваги – бетон заважив 
6,5 кілограма. На щастя, ніхто не 
постраждав, – розповідає директор 
спортшколи з боротьби Ярослав 
Кравчук.

Через чотири роки відновити 
обставини того злощасного ре-
монту виявилося доволі складно. 
Пересвідчитись в якості виконаних 
робіт та контролювати їх хід мав 
би тодішній директор спортшко-
ли Віктор Рябов та управління 
молоді і спорту облдержадміні-
страції, якому заклад підпоряд-
ковувався.

• За законодавством усі ро-
боти ними в межах кошторису 
виконані. І вони мають надавати 
10-річну гарантію на дані роботи, – 
прокоментував відповідальний 
за технічний нагляд Олександр 
Ведіщев.

Та віднайти договір, в якому 
повинні були б передбачити 
обов’язки підрядника, так і не 
вдалося. Зі спортивної школи він 
зник, а управління молоді та спор-
ту Житомирської ОДА від даного 
ремонту взагалі відхрещується.

На жаль, зв’язатися з виконав-
цем робіт нам також не вдалося. 
На телефонні дзвінки приватний 
підприємець Микола Мельник так 
і не відповів. Можливо, причиною 
є винесення декількох судових 
рішень, за якими він заборгував 
десятки тисяч гривень держпід-
приємствам і не сплатив понад 
60 тис. грн податків.

Та це не завадило Червонен-
ській селищній раді заключити 
з ним декілька угод. У кінці 2017 
року за трьома договорами під-
приємцю перерахували понад 
4,1 млн грн. А з 2019 року Микола 
Мельник стає керівником товари-
ства «Квадрбуд-1», з яким Черво-
ненська селищна рада продовжує 
укладати угоди.

Власником «Квадрбуд-1» ще 
донедавна був Дмитро Парфенюк. 
Останньому спільно з колишнім 
очільником департаменту регіо-
нального розвитку Житомирської 
ОДА Євгеном Кульчицьким на-
лежала «Прогрес-буд». Нагадаємо, 
за підписом пана Кульчицького 
на рахунки товариства сплачено 
близько 100 млн грн за досі незбу-
довані сільські амбулаторії.

З листопада 2019 року власни-
ком «Квадрбуд-1» стає Олег Щебе-
тов – батько ексзаступника голови 
Житомирської ОДА Романа Ще-
бетова. Саме Роман Олегович до 

призначення заступником очо-
лював департамент регіонального 
розвитку, залишаючись довгий час 
куратором напрямку капітального 
будівництва в області. Звідси по-
вна узгодженість дій та прямий 
зв'язок між Романом Щебетовом 
і підрядниками, яким так щедро 
сплачували бюджетні кошти.

Ремонт по новій
На початку 2019 року запла-

нували провести реконструкцію 
приміщень школи з боротьби, 
і в березні департамент регі-
онального розвитку оголосив 
тендер. Планувалося, що роботи 
обійдуться в 1 млн 79 тис. грн. 
Оскільки тендерний комітет знай-
шов зауваження, жодна з трьох 
поданих учасниками пропозицій 
не була прийнята.

Після відміни торгів з одним 
із учасників департамент підпи-
сує пряму угоду. Підрядником 
обирають ТОВ «Забудовник», го-
тового виконати ремонт за 1 млн 
59 тис. грн. Першопочатково на 
виконавця покладалося завдан-
ня провести внутрішній ремонт 
приміщень. Коли з̀ясувалося, що 
без капітального ремонту даху всі 
роботи зведуться нанівець, з під-
рядником у серпні 2019 року 
підписали новий договір. Заміну 
покрівлі оцінили в додаткових 
1 млн 402 тис. грн і в липні без 
проведення торгів з ТОВ «Забу-
довник» підписали угоду.

Роботи тривали влітку та во-
сени. З перекриттям даху звели й 
захисну металеву сітку. Замінили 
до цього не працюючі вентиляцій-
ні канали в спортзалі та кабінетах. 

Відремонтували санвузли та гос-
подарські приміщення.

Під завершення 2019 року 
нова керівниця департаменту 
регіонального розвитку ОДА 
укладає з ТОВ «Забудовник» ще 
одну угоду на майже 1,5 млн грн. 
Застосування переговорної про-
цедури з тим самим виконавцем 
обґрунтували потребою в «су-
місності з наявними товарами, 
технологіями, роботами чи послу-
гами, якщо заміна попереднього 
постачальника може призвести 
до несумісності або виникнення 
проблем технічного характеру, 
пов’язаних з експлуатацією та 
обслуговуванням». Генеральним 
проектувальником, підприємцем 
Андрієм Данильчуком, внесено 
зміни і відкориговано робочий 
проєкт за листопад і отримано по-
зитивний експертний звіт. До речі, 
цей же ж проєктувальник вніс 
зміни у проєкт з реконструкції 
«Прозорого офісу» на Польовій, 
через що його вартість зросла на 
34 млн грн.

У підсумку завершення ре-
монту обласної спортивної шко-
ли з боротьби бюджету області 
сумарно обійдеться у близько 
3,5 млн грн. Без цього повноцін-
не функціонування та навчання 
у школі попросту неможливе. 
Проте з усієї суми сплачено мен-
ше половини коштів.

• Я декілька разів зустрічався 
з головою облдержадміністрації, 
головою обласної ради, керівни-
ком департаменту регіонального 
розвитку, – всі знають про дану 
проблему. Обіцяють підтримку 
та вирішення питання, – говорить 

директор спортивної школи.
У вирішення питання з ремон-

том спортшколи втрутився навіть 
чемпіон світу з боротьби, а нині – 
народний депутат Жан Беленюк. 
У відповідь на депутатський за-
пит в області завірили, що кошти 
знайдуться і довготривала історія 
з ремонтом дійте до завершення.

Однак наші сподівання дещо 
розвіює думка експертки.

– Якщо проєкт замовляли 
раніше, а ми бачимо закупівлю 
на реконструкцію цього об'єкта 
у 2017 році, то мали замовити 
коригування проєкту. Якщо ж 
проєкту взагалі не було, то це по-
рушення будіельних норм, а саме 
правила визначення вартості бу-
дівництва, – впевнена експертка 
з питань закупівель Ольга Нос.

Виходячи з того, як росла вар-
тість об'єкта, можна припускати, 
що і оголошення допорогової 
закупівлі з неповним технічним 
завданням, і подальше збільшен-
ня вартості робіт або є умисним 
і сплановано для ухилення від 
проведення відкритих торгів, або 
це приклад кричущої некомпе-
тентності осіб, які планували та 
оголошували закупівлі.

– Загалом це все – неефективне 
витрачання грошей громади. Не-
залежно від причин, – впевнена 
Ольга Нос.

Незважаючи на цілковиту 
безвідповідальність та халатність 
чиновників на усіх рівнях, все ж 
хочеться вірити у щасливий фінал 
цієї історії. І на завершення – від-
новлення повноцінного зайняття 
спортом та виховання здорової 
нації не на словах, а насправді.

 Підписані в 2015 році документи на виконання робіт  Покрівля спортшколи після ремонту в 2015 році
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У січні Верховна 
Рада внесла зміни до 
Податкового кодексу, 
що підвищують гра-
ничні обсяги доходів 
фізичних осіб-під-
приємців (ФОПів) та 
сприяють деофшори-
зації економіки.

Експерти заявляють, що но-
вації допоможуть не лише роз-
вивати малий бізнес в Україні, а й 
боротися з олігархами. Що саме 
зміниться для бізнесу і як це впли-
не на національну економіку, до-
слідили експерти Центру громад-
ського моніторингу та контролю.

Ширші перспективи  
для ФОПів

Перед другим читанням де-
путати внесли до законопроєкту 
№ 1210 поправку, яка підвищує 
ліміти для фізичних осіб-під-
приємців І, ІІ, ІІІ груп спрощеної 
системи оподаткування. За неї 
проголосували 340 народних об-
ранців.

Зміни передбачають 
збільшення обсягів 
річних доходів ФОПів І 
групи з 300 тис. грн 

до 1 млн грн; ІІ гру-
пи – з 1,5 млн грн до 
5 млн грн; ІІІ групи – 
з 5 млн грн до 7 млн грн.

«Розмір лімітів для ФОПів 
давно не відповідає реальному 
стану економіки і має бути при-
наймні проіндексований, не гово-
рячи вже про те, що підприємці 
потребують більшого простору 
для розвитку», – прокоментувала 
законопроєкт лідерка міжфрак-
ційного об’єднання «За ФОП» 
Роксолана Підласа.

Підтримала колегу також за-
ступниця голови фракції «Слуга 
народу» Євгенія Кравчук.

«Ми розуміємо, що підприєм-
ці мають розвиватися, а не ховати 
свої доходи та переводити бізнес 
у тінь», – написала вона на своїй 
сторінці у Фейсбуку.

У Міністерстві розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського гос-
подарства пояснюють, що такий 
крок був життєво необхідним для 
оздоровлення економіки. Адже за 
останні 5 років розмір мінімаль-
ної зарплати збільшився у 3,4 раза 
(з 2019 грн до 4173 грн). Крім того, 
ставки податку для платників ІІІ 
групи зросли з 2 до 3% (для плат-
ників ПДВ) та з 4 до 5% (для не-
платників ПДВ). А ціни зросли 
на 201,1%.

На думку експертів, розши-
рення лімітів на доходи ФОПів 
позитивно відіб’ється на мало-
му бізнесі. Для підприємців – це 

можливість масштабувати свою 
діяльність. А для держави – це єв-
ропейський шлях розвитку, адже 
саме на малих підприємцях три-
маються прогресивні економіки.

Крім того, Верховна Рада 
схвалила створення Фонду роз-
витку підприємництва. На це 
у бюджет-2020 було закладено 
2 млрд грн. Ці кошти допоможуть 
підприємцям модернізувати ви-
робництво чи розширити ринок 
збуту.

Антиофшорні закони
Серед податкових змін, які ухва-

лили депутати, є також антиоф-
шорні закони – № 1210 та № 1209–1. 

Вони долучають Україну до світо-
вого Плану із боротьби з розми-
ванням податкової бази та виводу 
доходів від оподаткування (BEPS), 
запроваджуючи правила анти-BEPS 
до українського законодавства.

«Ці правила не дозволять 
великому бізнесу і тим, кого ми 
називаємо олігархами, в майбут-
ньому спрямовувати прибуток, 
отриманий в Україні, за кордон, 
щоб уникнути оподаткування», – 
розповів голова комітету з питань 
фінансів, податкової та митної по-
літики Данило Гетманцев.

Відповідно до податкових змін, 
українські заводи та підприємства, 
які зареєстровані в офшорах, пови-

нні будуть сплачувати податок на 
прибуток там, де вони працюють, 
тобто в Україні. Крім того, всі уго-
ди із купівлі-продажу офшорних 
підприємств, які здійснюються 
в Україні, будуть також оподат-
ковуватись тут. Таким чином, до 
держбюджету надходитимуть 
сотні мільйонів доларів податків, 
які зараз нікуди не сплачуються, 
наголошують експерти.

Верховна Рада також унемож-
ливила виведення капіталу під 
прикриттям закордонних фірм. 
Якщо українська компанія купує 
товари чи послуги за кордоном, 
то муситиме сплатити податки. 
Раніше підприємці навмисно 
оформлювали угоди із завище-
ними цінами, щоб вивести над-
лишок коштів за кордон. Відтепер 
«сірі» схеми будуть неможливими.

За словами експертів, із новим 
Податковим кодексом виводити 
капітал в офшори стає невигідно, 
оскільки з усіх операцій доведеть-
ся платити податки.

Цікаво, що щороку держави 
недоотримують сотні мільярдів 
доларів через ухиляння компаній 
від сплати податків та виведення 
прибутку за кордон. Сьогодні 
рівень офшоризації української 
економіки перевищує середній 
показник у світі. Експерти спо-
діваються, що ухвалені закони 
допоможуть змінити ситуацію 
на краще: з одного боку, допома-
гаючи малому бізнесу, а з іншого – 
борючись з олігархами.

Податкові зміни: вищі ліміти  
для ФОПів та деофшоризація

Протягом останніх 
2-х тижнів в області 
відмічається зростання 
захворюваності на грип 
та гострі респіраторні 
вірусні інфекції.

Як повідомляє Житомирський 
обласний лабораторний центр МОЗ 
України, на третьому тижні року 
в області за медичною допомогою 
звернулось 6228 осіб, що на 30,6% 
більше ніж за попередній тиж-
день, інтенсивний показник 510.1 
на 100 тис. населення, на 11% нижче 
епідемічного порогу.

Зростання захворюваності відбу-
лося по всіх вікових групах: як серед 
дітей, так і серед дорослих. Захворіло 
3809 дітей, що на 27,6 хворих дітей 
більше ніж за попередній тиждень. 

Питома вага хворих дітей становить 
61,2% від всіх захворілих. Найвищі 
показники захворюваності серед ді-
тей до 4-х років – 2350,4 на 100 тис. 
дітей даної вікової групи. Госпіталі-
зовано 283 хворих, в тому числі 203 
дітей – 71,7% від госпіталізованих. 
У місті Житомирі захворіло 1775 
людей, що на 53% більше, ніж за 
попередній тиждень. Серед хворих 
1172 дитини – 66% від захворілих. Гос-
піталізовано 94 хворих, в т. ч. 76 дітей.

ДУ «Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» 
проводить вірусологічні дослідження 
тяжких хворих на договірній основі за 
направленням лікуючого лікаря. Про-
тягом останніх 4-х тижнів в області 
обстежено 75 таких хворих, із них в 31 
випадку лабораторно підтверджено 
грип – у мазках із зіву визначено ві-
рус грипу А (H1N1) пандемічний. 6 
хворих померли, в тому числі 5 в м. 

Житомирі та 1 в Коростишівському 
районі. Хворі звернулись за меддопо-
могою в дуже тяжкому стані. Проти 
грипу не щеплювались. В області 
проти грипу щеплено 2949 осіб з груп 
ризику, в тому числі за останній тиж-
день 324 особи. Найбільша кількість 
щеплених в м. Житомирі – 827 осіб, 
м. Бердичеві – 242, Коростишівському 
р-ні – 231, Новоград-Волинському – 
192 особи. Жодної людини не щепле-
но в Коростенському та Ружинському 
районах. Серед груп ризику найбіль-
ше щеплено медичних працівників – 
955 чол., 402 особи з хронічними за-
хворюваннями, 282 дітей до 5 років, та 
153 особи, що перебувають у закладах 
тривалого догляду. Дуже мало щепле-
но вагітних – лише 17 осіб.

Нагадуємо! При виникненні 
перших ознак захворювання – не 
займайтесь самолікуванням, а ви-
кликайте лікаря.

Команда бла-
годійного фонду 
«Довіра Жито-
мира» спільно 
з представника-
ми департамен-
ту агропромис-
лового розвитку 
та економічної 
політики Жито-
мирської ОДА, 
в о л о н т е р о м 
Корпусу Миру 
Carlos D Palacio 
та Іриною Артеменко відвіда-
ли комунальний заклад «Жи-
томирський обласний спеці-
алізований будинок дитини 
для дітей-сиріт та дітей, які 
залишились без піклування 
батьків» Житомирської об-
ласної ради.

У межах проведення 
новорічної акції «Різдвяні 
дива довіри» для дітей з об-
меженими можливостями та 

дітей-сиріт принесли одяг та 
необхідні речі.

Загалом впродовж акції 
усі небайдужі, волонтери, 
студенти Навчально-науко-
вого інституту іноземної фі-
лології зібрали коштів і по-
дарунків на загальну суму 
43000 гривень.

Висловлюємо вдячність 
студентам іноземної філоло-
гії за допомогу у проведенні 
акції.

На Житомирщині «свинячий 
грип» виявили у 31 хворого, 
шестеро людей померли

Довіра Житомира – 
дітям
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5 порад, як зробити  
свій шопінг екологічним

Житомир – у смітті, а петиції – для вигляду: містяни 
скаржаться, що влада не реагує на їхні звернення

Валерія Наумова

Екостиль життя – 
це не так важко, як 
може здаватися на 
перший погляд.

У всьому є дисципліна, і сві-
доме споживання будь-чого – це 
також дисципліна, якої важливо 
дотримуватися. Справа в тому, 
що всі ми хочемо жити в чисто-

ті та комфорті, проте інколи на-
віть не думаємо про те, скільки 
сміття ми приносимо з собою 
з магазину. Саме сміття в неймо-
вірній кількості ми приносимо 
з магазину. Упаковка, мішечки та 
безліч іншого – все це ми тягнемо 
з собою і навіть не замислюємося. 
Набагато зручніше та екологічні-
ше брати упаковку для товарів із 
собою. Таким чином ви зможете 
зменшити кількість сміття та сві-
домо приходити до магазину за 
продуктами.

Більшість не володіє інфор-
мацією про те, як можна забез-
печити собі життя в стилі еко та 
зробити свої походи в магазин 
корисними та екологічними. Ми 
зібрали для вас корисні поради, 
як займатися екошопінгом і як не 
приносити сміття додому з ма-
газину.

5 корисних порад  
для шопінгу

• Якщо ви хочете придбати 
овочі або фрукти, тоді краще за 
все брати з собою екомішечки 
з тканини або паперові пакети. 
Важливим аспектом тут є бага-
торазове використання, завдяки 
чому можна покращити стан на-
вколишнього середовища і змен-

шити кількість сміття вдома.
• Для круп та горіхів можна 

використовувати ті самі екотор-
бинки або пакети або зважувати 
на пергаменті і перекласти у ба-
ночку.

• Захотілося кави або чаю? 
Візьміть із собою чашку або тер-
мос. Це набагато зручніше, ніж 
купувати каву в паперовому ста-
канчику. Крім того, більшість кафе 
та кав’ярень пропонують знижку 
та бонуси тим, хто приходить за 
напоями зі своїм посудом.

• Намагайтеся уникати плас-
тикової упаковки. Краще, якщо є 
можливість або не брати упаковку 
взагалі, або використовувати па-
перову упаковку.

• Ставтесь до шопінгу свідо-

мо: обов’язково підготуйте усе, що 
необхідно, якщо ви йдете за по-
купками. Заздалегідь виділіть, для 
чого вам потрібно буде взяти упа-
ковку з собою, скільки мішечків 
потрібно, чи потрібен додатковий 
посуд. Тобто чітко вкажіть список 
товарів, які ви хочете придбати, 
і вже відштовхуючись від цього, 
враховуйте необхідну кількість 
мішечків та іншої упаковки. Ви 
так само можете взяти з собою 
і пластикові пакети, проте для 
багаторазового використання.

Проблема засмічення на-
вколишнього середовища не 
в тому, мішечки з яких матері-
алів у вас є, – проблема у кіль-
кості використання. З часом 
у людей з’явилася необмежена 
кількість пластикових пакетів, 
тому їх можна було брати один 
за одним, не замислюючись 
про шкоду для навколишнього 
середовища. Велика кількість 
споживання паперових пакетів 
не менш шкідлива – лише уявіть 
кількість дерев, які зрубали за-
для створення таких пакетів.

Важливо використовувати 
упаковку по максимуму. Якщо 
є можливість повторно ви-
користати пакет чи мішечок – 
обов’язково скористайтеся такою 
можливістю.

Валерія Наумова

Петиції до Житомирської 
міської ради – чи не єдина мож-
ливість покращити місто й ви-
правити його недоліки та незруч-
ності. Проте містяни скаржаться, 
мовляв, сенсу в цих петиціях не-
має, адже умови, які зазначають 
у електронних зверненнях, – не 
виконують, а якщо і виконують, 
то лише частково.

Небайдужа житомирянка 
Наталія Клиновська, яка опіку-
ється своїм районом (Смолянка, 
«Королівська бочка»), надсилає 
петицію за петицією, і хоч вони 
набирають необхідну кількість 
голосів, результат цих петицій 
лише на папері або виконаний 
частково.

«Уже не один рік пишу пе-
тиції міській раді щодо того, що 
після переїзду ринку на «Коро-
лівську бочку» почав відбуватися 
справжній жах. Для порівнян-

ня: раніше базар знаходився на-
впроти «Рудя», де зараз зробили 
стоянку. На тій території стояли 
різні сміттєві баки, через що рух 
транспорту затримувався. Зараз 
баки, які раніше були призначені 
для жителів, переповнюються, 
а нові не особливо поспішають 
ставити. Відповідно через це весь 
район у смітті», – розповідає жи-
томирянка.

За словами Наталії Клинов-
ської, сміття було в такій кількості, 
що почало потрапляти до лісо-
посадки, а також до річки. Крім 
того, місцева влада тут ніколи її не 
чистила, і в основному саме жи-
телі вказаного району виходили 
зі своїми граблями, але відпочи-
вальники та ринок, який переїхав, 
зробили величезну купу сміття.

Журналісти «20 хвилин» по-
цікавилися у міської влади, чому 
житомиряни отримують лише 
відповідь на папері, а виконання 
умов у петиції або відсутнє, або 
лише часткове.

«Петиція – це форма колек-

тивного звернення громадян. 
У випадку набрання необхідної 
кількості підписів вона виносить-
ся на розгляд. Це не обов’язково 
рішення сесії чи виконкому, тому 
що питання, порушене у пети-
ції, може стосуватися функцій 
певного управління чи посадової 
особи, і в межах своїх посадових 
обов’язків ця особа розглядає пе-
тицію та надає відповідь. Якщо 
це потребує додаткового фінансу-
вання чи подібне, то я допускаю, 
що могла бути надана відповідь, 
що пропозицію буде враховано 
чи буде виконано, але просто це 
виконання затягується у часі», – 
пояснив директор юридичного 
департаменту Житомирської 
міської ради Євгеній Черниш.

Сьогодні петиції – це мож-
ливість покращити умови жит-
тя не лише району, а і всього 
міста. Сподіваємося, що міська 
влада реагуватиме на звернення 
містян якісно та виконуватиме 
прописані у петиції побажання 
житомирян.
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Ірина Хоцька

Комунальне під-
приємство відповіло 
з приводу нещодавніх 
скарг житомирян 
з приводу виявлення 
ними некоректних 
цифр в отриманих за 
грудень платіжках.

Нагадаємо, що буквально 
днями люди почали отримувати 
квитанції за постачання тепла 
в оселі і скаржитися, що перера-
хунки, на їхню думку, здійснені 
неправильно. Зібравши декілька 
примірників квитанцій, за вирі-
шення цієї ситуації взявся депутат 
Житомирської міської ради, член 

профільної комісії з питань ЖКГ 
та інфраструктури Ігор Скоропад.

«Я хочу запитати представників 
Теплокомуненерго та розібратися 
з ними, чому так? Чому умовно 
нараховано 1500 гривень, перера-
хунок – 500 гривень? На підставі 
чого?» – розповів про свої подальші 
дії пан Скоропад.

Проте, як виявилося, чекати 
на відповідь довго не довелося. 
У п`ятницю, 17 січня 2020 року, 
«Житомитеплокомуненерго» ви-
знало білінгові розрахунки хибни-
ми. Про це написано у новинному 
розділі на офіційному сайті під-
приємства.

«У зв’язку із некоректною робо-
тою білінгової програми та склад-
ною системою перерахунків, деякі 
споживачі отримали некоректні 
квитанції-повідомлення на оплату 
за послуги теплопостачання. Кін-
цева сума, вказана у повідомленні, 

правильна, але інші графи, зокрема 
щодо перерахунку, не відповідають 
дійсності. Проблеми з квитанція-
ми виникли через те, що суми до 
оплати за грудень були виставлені 
з урахуванням перерахунків, які 

виконувалися згідно з новою по-
становою Кабміну. Так, на вико-
нання Постанови Кабміну № 1082 
від 24.12.2019 р. «Деякі питання 
нарахування (визначення) плати 
за теплову енергію та послуги 

з централізованого опалення для 
споживачів у зв’язку із зміною ціни 
природного газу» і відповідно до 
рішення міськвиконкому № 1484 від 
26.12.2019 р., при нарахуваннях за 
послуги централізованого опалення 
за грудень 2019 року проводився пе-
рерахунок плати в зв’язку із зміною 
ціни природного газу. Перерахунок 
відображено у квитанціях-повідо-
мленнях за грудень 2019 р. у графі 
"перерахунок"», – пояснили в КП 
«Житомиртеплокомуненерго».

Насамкінець зазначимо: дана 
проблема стосувалася не всіх жи-
томирян, а лише людей, що про-
живають за наступними адресами: 
Мистецькі ворота, 4; Космонавтів, 
20, 26, 42; Гагаріна, 38; Вацківський, 
3 (32–67 кв.); Вокзальна, 8; Київ-
ська, 96; Крошенська, 45; Хлібна, 
43; Пушкінська, 31; Слобідська, 18; 
Шевченка, 35а; пров.1 Київський, 7, 
Шкільний, 11.

Деякі платіжки за тепло є некоректними, – 
«Житомиртеплокомуненерго»  
відповідає на обурення житомирян

Андрій Козаченко

У Житомирській 
обласній бібліотеці 
імені Ольжича від-
булася презентація 
чергового номера 
літературно-мистець-
кого журналу «Світло 
спілкування».

Також під час заходу голова 
Житомирської обласної органі-
зації Національної спілки журна-
лістів України Світлана Штатська 
(Світлана Гресь) вручила обласну 
літературну премію імені Бориса 
Тена відомій телевізійній журна-
лістці Людмилі Натикач.

Ще один журналіст, телеведу-
чий, ексочільник Житомирської 
обласної держтелерадіокомпанії, 
член Національної спілки пись-
менників України Василь Голо-
вецький отримав почесну грамоту 
голови Житомирської облдержад-
міністрації.

У черговому номері журналу 
«Світло спілкування» порушуєть-

ся надважлива для сьогодення 
тема – з оптимізмом нести свій 
щоденний хрест. «Нам є заради 
кого жити і без утоми трудити-
ся!» – нагадують і утверджують 
думку автори журналу.

Як зізнається сама творча ко-
манда, вони з оптимізмом див-
ляться в майбутнє та без зайвих 
нарікань і хнюпів ось уже упро-
довж п'ятнадцяти років працюють 
над журналом, мужньо долаючи 
всі життєві негаразди.

«Попри усі важкі, а вірніше, 
непоправні втрати, ми вистоя-
ли. Найперше, в ім'я тих, хто уже 
відійшов за межу, але до остан-
нього свого подиху залишався 
ревним прихильником цього 
дивного видання. Звісно ж, мова 
йде про Євгена Концевича – духо-
вного батька журналу, і Сергія 
Черевка, першого редактора 
"Світла спілкування"…», – йдеться 
у передньому слові.

Тут же для всіх читачів нагаду-
ють дуже влучний анекдот, який 
може стати девізом у боротьбі за 
радість життя. Мовляв, песиміст 
скаржиться оптимісту, що дні 
летять зі страшною силою! Не 
встигнеш озирнутися, як місяць 
проминув… А оптиміст відпові-
дає: Отож! І знову – зарплата!

Андрій Козаченко

Дивовижну карти-
ну можна було поба-
чити в Лугинському 
районі – три вози на 
даху автобусної зу-
пинки.

Відповідне фото виклав на 
своїй сторінці у Фейсбук голова 
Лугинської районної ради Олек-
сандр Губарець. Як свідчать міс-
цеві жителі, це давня традиція!

«У наших Бовсунах дотепер 
збереглася традиція на Багатий 
вечір зняти ворота біля будинку 
дівчини і віднести їх у двір до 
хлопця, з яким дівчина зустріча-
ється. А ворота з двору хлопця 
несли до обійстя дівчини. Та ще й 
дорогу попелом пересипали. А от 
таку картинку з возами на авто-
бусній зупинці я пам'ятаю що-
року з раннього дитинства. Гарна 
молодь у Бовсунах! Бережуть тра-
диції! Молодці хлопці!» – пише 
Марія Карповець-Бовсуновська, 
керівник народного фольклорного 

колективу «Бовсунівські бабусі».
І завжди у всіх одне запитан-

ня: «Як вони їх туди витягають?». 
Кажуть, ніби розбирають, а по-
тім по дошках викочують наверх, 
а там складають.

Тут же «народні умільці» ді-
ляться ще одним можливим спо-
собом: «Мої припущення: з про-
тилежної сторони ставляться дві 
довгі дошки, чіпляємо канатом зі 

сторони дороги, тягнемо…, якщо 
ні, то на наступний раз як варіант. 
Молодці, головне, щоб господарі 
отримали своє знаряддя неушко-
дженим».

За свідченнями місцевих жи-
телів, за весь час жоден віз не по-
страждав. Рано-вранці їх акуратно 
знімають господарі. Вже близько 
10-ї години ранку на даху зупинки 
залишався лише один віз.

«Світло спілкування»:  
з оптимізмом  
нести свій хрест

Багатий вечір по-нашому: 
вози на даху  
автобусної зупинки
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Ігор Александров

Сьогодні гітара – 
наймасовіший му-
зичний інструмент. 
Людей, що грають на 
ній хоча б на рівні де-
кількох акордів, наба-
гато більше, ніж тих, 
що грають на інших 
інструментах.

Британський рок-музикант 
Ерік Клептон каже: «Гітара… є 
найбільш універсальною річчю 

з усіх. Я маю на увазі, що ви мо-
жете підняти її і взяти з собою 
куди завгодно». І це так. Гітара 
поширена на всіх континентах, 
цей інструмент був у космосі.

У ХIХ столітті видатні ви-
конавці та композитори внесли 
вклад у розвиток гітарного мис-
тецтва. Одним з найвідоміших 
з них був Марк Данилович Соко-
ловський. У музичних столицях 
Європи його назвуть «королем 
гітари», «паганіні гітари», а ні-
мецький музичний критик Етін-
гер стверджував, що гра цього 
гітариста «вселить життя навіть 
у камінь».

Видатний гітарист і компо-
зитор народився 201 рік тому – 
25 квітня 1818 року у містечку 
Погребище Бердичівського по-
віту Київської губернії (нині 
у Винницькій обл.). Через деякий 
час його батьки переїжджають 
до Бердичева. Ще у ранньому 
дитинстві він на горищі батьків-
ського дому знайшов маленьку 
гітару і почав самотужки про-
бувати грати. Мабуть, ця гра 
не дуже сподобалась батькам, 
і вони від нього ховали інстру-
мент. Маленький Марк знаходив 
улюблений інструмент і знов 
пробував грати. Його вчили грі 
на фортепіано, скрипці та віолон-
челі. Але Марк захопився грою 
на гітарі, і від цього інструменту 
він не міг відмовитись. Пройшло 
дитинство, юність, він хотів по-
ступити до консерваторії, але 

повинен був працювати чинов-
ником, щоб мати гроші на життя. 
Він так полюбив цей інструмент, 
що самотужки без вчителів за 
друкованими нотами італійських 
композиторів Джуліані, Мерца, 
Леньяні освоїв техніку гри на гіта-
рі і вивчив твори для гітари. Сьо-
годні дуже часто, як закінчують 
музичну школу, то забувають гру 
на інструменті. Самі розумієте, 
життя, турботи, праця і багато 
інших справ втягують людину 
в суєту повсякдення. Марк Дани-
лович завжди і протягом всього 
життя удосконалював майстер-
ність гри на гітарі.

26 травня 1841 року (178 років 
тому) у Житомирі Марк Соколо-
вський у віці 23 років дав перший 
у своєму житті концерт. Він ви-
конав 20-хвилинний твір італій-
ського композитора Фердинандо 
Каруллі «Концерт для гітари 
мі-мінор». Сталось це у театрі 
Камбурлея. У житті дивно пе-
реплітаються події. Камбурлей 
до 1815 року був Волинським 
губернатором. Його зняли, як 
би зараз сказали, за корупцію 
і заборонили займати посади. 
Водночас він дуже любив кра-
сиве, прекрасне – мистецтво. 
У 1809 році у честь дня народжен-
ня Камбурлея було здійснено 
гучну постановку за мелодра-
мою французького драматурга 
Г. де Піксеркура «Мавританські 
іспанці». Видовище вражало 
і незвичною для житомирського 

глядача екзотикою, і масштабом. 
У виставі, окрім головних дійових 
осіб, брало участь майже 60 ста-
тистів. Хоча у Житомирі театр 
був відкритий не Камбурлеєм, 
але, мабуть, за такі розкішні 
вистави у часи губернаторства 
Камбурлея і прозвали у народі 
житомирський театр – «театр 
Камбурлея». Знаходився він по 
вулиці Великій Бердичівській, 
напроти вулиці Пилипонської 
(нині Михайлівська). Саме тут 
вперше виступив гітарист Марк 
Соколовський. Молодого артиста 
тепло підтримала житомирська 
публіка. Окрилений успіхом, 
він починає давати концерти 
у різних містах Російський ім-
перії, і всюди публіка його до-
бре зустрічає і палко аплодує. 
У 1846 році він підкорює серця 
московських вишуканих знавців 
музики, котрі чули музикантів 
світового рівня.

У 1856 році відомий австрій-
ський гітарний майстер Іоган 
Шерцер спеціально для Соколо-
вського сконструював та вигото-
вив десятиструнну гітару. Аналі-
зуючи його творчість, доходиш 
висновку, що він бачив великі 
можливості гітари та старався 
показати це публіці. Він для гі-
тари перекладає твори Шопена. 
У ті часи це було дуже сміливо 
і модерново. Про рівень його 
праці писав сучасник Соколо-
вського – композитор Олександр 
Дюбюк: «Вы бы послушали, как 

он исполнял Шопена, вы бы по-
думали, что Шопен писал исклю-
чительно для гитары».

«Московські відомості» (21 бе-
резня 1857 р.) відзначали, що на 
концерті Соколовського були 
присутні понад тисячу слухачів. 
Про успіх гітариста писали і в ін-
ших російських газетах.

У 1858 році гітарист їде ви-
ступати з концертами у музичні 
столиці Європи. Йому аплодує 
Лондон, Мілан, Париж. У Відні 
йому дали диплом «першого гі-
тариста Європи». За чарівні звуки 
гітари німці назвали Соколовсько-
го великим артистом, а музичний 
критик Малібран – громадяни-
ном світу. Повернувшись на бать-
ківщину, він продовжив гастро-
лювати. Але у ці часи починає 
спадати інтерес до гітари, проте 
не до творчості Соколовського. 
Йому не відмовляють у концертах 
там, де він хотів виступити.

Соколовський був співаком 
гітари. Виконавське мистецтво 
гітариста відрізнялося тонким 
почуттям стилю, віртуозною тех-
нікою гри. В його руках гітара зву-
чала велично і мелодично, вона 
відображала всі відтінки настрою 
душі. Музичність Соколовського 
підкорювала слухачів і приводила 
в захват прискіпливих критиків.

Скільки б людина не прожила, 
її життя коротке, але мистецтво – 
довговічне. Ім’я Соколовського на-
завжди увійшло у сторінки історії 
світового мистецтва.

Чарівні звуки гітари Соколовського

Житомирянин 
Олександр Календа 
пройшов етап сліпих 
прослуховувань на 
«Голосі країни».

Наш земляк був першим учас-
ником 10-го ювілейного сезону 
мегапопулярного шоу. Олександр 
Календа – відомий у місті вико-
навець.

Він ризикнув підкорити сцену 
шоу з композицією «Coco Jumbo» 
і розвернув до себе всі чотири 
тренерських крісла.

Нагадаємо, що тренерами 
у цьому сезоні будуть Dan Balan, 
Monatik, Тіна Кароль, Потап и На-
стя Каменських. Саша обрав сво-
їм тренером Монатіка. Вітаємо 
Олександра і будемо вболівати 
за нього!

Житомирський обласний 
центр крові проведе акцію до 
Дня Соборності під назвою «Наша 
сила в єдності, здай кров заради 
життя».

Захід проводитиметься з 22 до 
24 січня з метою надання вчасної 
медичної допомоги людям при 
крововтратах та для підтримки 
розвитку безоплатного добровіль-
ного донорства.

Донором крові чи плазми може 
стати кожен здоровий українець, 
якому виповнилося 18 років і який 
важить більше 50 кг, – інформує 
пресслужба міськради.

Щоби стати донором крові, 
зверніться до Житомирського об-

ласного центру крові з понеділка до 
п'ятниці з 08:00 до 13:00 (м. Жито-
мир, вул. Кибальчича, 16, тел./факс: 
(0412) 39–58–57). Візьміть із собою 
документ, що посвідчує особу.

Кожні кілька секунд хтось 
у світі потребує крові. І саме до-
бровільна та регулярна пожертва 
крові від донорів рятує мільйони 
життів щороку. Крім змін у струк-
турі системи крові і в підходах до 
фінансування, важливо змінити 
ставлення українців до донорства. 
Якомога більше людей повинні 
позбутися стереотипів і усвідоми-
ти, що здавати кров – це безпечно, 
корисно для вашого здоров’я, і це 
рятує комусь життя.

Житомирянин співатиме  
у команді Монатіка  
на «Голосі країни»

У Житомирі 
проведуть акцію 
«Наша сила  
в єдності, здай  
кров заради життя»
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«Ми вже давно виросли з цих 
стін і потребуємо значного 
розширення», – Роман Насонов  
про роботу Краєзнавчого музею

Лера Наумова

Місяць назад, 18 грудня 2019 
року, депутати Житомирської об-
ласної ради підтримали кандида-
туру Романа Насонова на посаду 
директора Краєзнавчого музею.

Про те, як працюється на 
посаді, які складнощі, плани та 
нововведення очікуються в Кра-
єзнавчому музеї – далі в інтерв’ю 
від «20 хвилин».

�� Як Вам зараз працю-
ється на посаді директора 
Краєзнавчого музею?

– Звично працюється (посмі-
хається – авт.).Вже минув місяць, 
я поступово входжу в курс справи, 
тому що все-таки рік не був в цій 
темі. З’явилися нові питання, нові 
виклики, безпосередньо цей рік 
важкий, і наступний рік важкий. 
Цього року у нас буде 155 років 
Краєзнавчому музею. Наступний 
аспект – 125 років з дня народжен-
ня Максима Рильського, а даний 
музей-садиба – це наша філія 
у селі Романівка Попільнянського 
району. Тому маємо організувати 
потужне дійство всеукраїнського 
масштабу, можливо, навіть між-
народного. Дуже значна частина 
зусиль зараз спрямована саме на 
ці речі. Тому, відпочивши, скаже-
мо так, набравшись сил і енергії, 
займаюся зараз вирішенням цих 
питань».

�� Розкажіть про свої 
враження від так званої 
«гонки» в конкурсі? Як це 
було?

– Я б не назвав це гонкою, це 
звичайний конкурсний добір. 
Якщо звертати увагу на першу 
мою каденція, там дійсно була 
гонка, було, здається, 11 претен-
дентів на посаду директора Кра-
єзнавчого музею, скажімо так, це 
був перший такий конкурс, ще по 
Україні не було тоді законодавчо 
закріплено проведення конкурсної 
процедури. Житомирщина вияви-
лася найпершою, то оцей добір був 
для мене звичною справою. Так, 
звичайно я готувався, хвилювався.

�� Чому працівники му-
зею хотіли, аби на посаді 
директора був Микола Ве-
сельський і як Ви відреагу-
вали на акцію під стінами 
Житомирської ОДА, коли 
декілька людей тримали 
плакат з лозунгом «Гідне 
майбутнє музею – за Ве-
сельським»?

– На акцію під стінами ОДА 
відреагував з розумінням. У пси-
хології є такий феномен, як «гір-
ка пігулка». Коли людині погано, 
вона вживає якісь ліки, але потім, 
коли вона одужує, вона на ці ліки 
більше не хоче дивитися, бо вона 
згадує той біль до того, як вона ці 
ліки прийняла. В даному випадку 
я себе розглядаю як пігулку, яка 
після тривалого перебування по-
передньої директорки, прийшла 
в цей колектив, вдихнула в нього 
життя, створила інформаційний 
простір музею. Як правило, тоді 
Краєзнавчий музей асоціювався 
з скандалами, натомість ми пока-
зали, що ми можемо працювати. 
Цей феномен і спрацював. Люди 

вийшли, і вони звісно підтриму-
вали свого колегу, тому це цілком 
нормально, і це – їхнє право.

�� Ви відчували, що пере-
можете?

– Я не відчував, що переможу. 
Я знайомий з Миколою Весель-
ським та Тетяною Парфентієвою, 
вони – доволі потужні конкуренти. 
Четвертий претендент: я попе-
редньо був з нею знайомий, але 
можливо людина б «вистрілила». 
Коли ти в темі цій «варишся», 
з’являється нова людина, яка може 
показати щось інше та цікаве, що 
може дати поштовх, і вона вия-
виться сильнішою. Але склалося, 
як склалося.

�� Що б Ви хотіли зміни-
ти в музеї?

– Хочеться, в першу чергу, 
змінити ставлення до музею. 
Хочеться змінити і ставлення по-
садовців до музею, які звикли, що 
музей – це ларьок. Якщо якийсь 
захід – нехай з музею все забе-
руть, виставлять, потім назад по-
вернуть. Музейні предмети – це 
відповідальність. Ніхто не буде 
вивозити картини з музею на де-
кілька годин, щоб задовольнити 
чиїсь забаганки – це нонсенс. Та-
кож у сьогоднішніх музейних при-
міщеннях не вистачає комфорту. 
Сучасні тенденції передбачають 
появу окремого приміщення для 
гардеробу, робочі моменти, які 
залишать приємні враження у від-
відувача. Коли він зможе спокійно 
роздягнутися, присісти, попити 
філіжанку кави, можливо, придба-
ти сувенір. Більшість сьогоднішніх 

приміщень – не для розміщення 
музею. Це приміщення шкіл 
і так далі, відповідно, з такими 
приміщеннями ми про комфорт 
можемо лише мріяти.

�� Які заходи від музею 
житомирянам очікувати 
найближчим часом?

– Зараз ми готуємо виставку, 
я не скажу, як вона називається, 
тому що це буде сюрприз. Але ска-
жемо так, ця виставка в далекому 
минулому пов’язана зі скандалом, 
коли говорили: «Ось, в Краєзнав-
чому музеї це все було викраде-
но… розпродано». Ні, воно не було 
розпродано, воно чекало свого 
часу, проводилися реставраційні 
роботи, консервування, атрибуція. 
Тому ми готуємо потужний сюрп-
риз спільно з Науково-дослідним 
реставраційним центром України, 
думаю, ми трохи «шороху» наве-
демо (сміється – авт.). Далі у нас 
йде День музею, святкування 

155-річча Краєзнавчого музею, 
а також роботи по магістрату.

�� Яка доля магістрату? 
Що буде з цією будівлею?

– У магістраті у нас буде розмі-
щено історичний та природничий 
відділи. Знову ж таки, хай би яка 
будівля там не була, але вона не 
зможе вмістити тих речей, які хо-
тілося б показати. Музей природи 
заслуговує на окреме приміщення, 
так само, як і історичний відділ та 
етнографічний відділ. Музей вже 
давно виріс з цих стін, і потребує 
значного розширення. Хочемо пе-
ренести мамонта в приміщення 
магістрату, а також природничу 
експозицію. Наступний етап – 
коли тут трішки звільниться місце, 
ми приступаємо до робіт над цен-
тральним корпусом. У нас з’явиться 
так звана картинна галерея, за 
планом там будуть представлені 
не лише картини, а і скульптури. 
Також хочемо виділити один із 

залів під сучасне мистецтво, під 
виставкові проєкти. Планів багато, 
але, як воно буде – час покаже.

�� Вам «болить» за музей?
– Мені «болить» за музей у всіх 

аспектах. По тому, як представля-
ються виставки, як здійснюється на-
віть той самий кадровий набір. Я пе-
реживаю за атмосферу у колективі. 
Сьогодні я обійшов музей по колу 
і побачив, що з’явилося павутин-
ня, нові тріщинки на фасаді, мене 
вже ці дрібниці вибивають із колії. 
Болить душа за господарчі будівлі, 
що вони у нас непристосовані, за ті 
самі вбиральні, і подібні аспекти. 
Хочеться розвиватися, і хочеться 
йти вперед. Так, я дійсно вболіваю 
за цю справу.

 На фото: директор Житомирського краєзнавчого музею Роман Насонов
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«Держава у смартфоні» по-
троху стає реальністю. За останні 
роки державні установи оцифру-
вали та виклали у вільний доступ 
майже 20 тисяч різноманітних 
наборів даних. Тож сьогодні за-
писатись до садочка, перевірити 
реєстрацію авто, передати покази 
лічильників чи обрати зручний 
громадський транспорт можна 
лише кількома кліками у телефо-
ні. Як політика відкритих даних 
змінює життя суспільства, з’ясував 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Прозорість та довіра
В Україні вся публічна держав-

на інформація зібрана на Єдиному 
порталі відкритих даних (data.gov.
ua). Про свою діяльність звітують 
парламент, міністерства, державні 
служби, агентства та інспекції, на-
ціональні комісії, органи виконав-
чої влади і державні підприємства. 
Також там містяться дані від міс-
цевих рад та адміністрацій, дер-
жавних закладів освіти, культури 
тощо. Зокрема, на порталі можна 
знайти інформацію про витрати 
бюджету, оренду і продаж держ-
майна, дозвільну документацію та 
багато іншого. Загалом на порталі 
зібрано 23 993 набори даних, і їхня 
кількість постійно зростає.

«Маємо спільно готувати 
ініціативи, законопроєкти та 
здійснювати кроки, що знімають 
бар’єри до цифрової економіки та 
електронного урядування. Запев-
няю, що особисто «звертатимуся» 
до тих державних службовців, які 
чинять спротив на місцях», – на-
голосив президент Володимир 
Зеленський під час обговорення 
концепції «Держава у смартфоні».

За словами експертів, опри-
люднення відкритих даних по-
легшує взаємодію між різнома-

нітними держорганами і дозволяє 
громадськості контролювати ро-
боту чиновників.

«Відкриті дані це насамперед 
питання відкритості, вагомий 
крок до боротьби з корупцією 
та прозора робота державних 
органів», – переконаний голова 
Державного агентства з питань 
електронного урядування України 
Олександр Риженко.

Відкриті дані однаково відо-
бражають як успіхи, так і невдачі 
держорганів. І саме на цьому, на 
думку аналітика Богдана Тишке-
вича, «будується довіра між гро-
мадою та бізнесом».

Комфортне життя у містах
Українські міста активно опри-

люднюють інформацію, змагаю-
чись за звання найбільш «прозо-
рого» муніципалітету. Лідером за 
відкритістю є місто Дрогобич, яке 
створило портал відкритих даних 
й активно використовує публіч-
ну інформацію для покращення 

життя містян.
«Найголовніший ефект – меш-

канці відчувають, що можуть 
впливати на непрозорі процеси, 
можуть вирішувати проблеми та 
робити життя у місті комфорт-
нішим», – розповів ініціатор Дро-
гобицького порталу відкритих 
даних Станіслав Гайдер. За його 
словами, відкриті дані – це «щит 
від популізму» для міської ради.

Водночас найбільш «відкри-
тими» на рівні обласних центрів, 
відповідно до дослідження Дер-
жавного агентства з питань елек-
тронного урядування, є Хмель-
ницький, Львів і Тернопіль. Вони 
лідирують за кількістю та якістю 
оприлюдненої інформації.

Одним із найуспішніших при-
кладів використання відкритих 
даних є додаток «Сіті-бот Назар». 
Чат-бот інформує жителів Маріу-
поля та Дрогобича про роботу ко-
мунальників, попереджаючи про 
аварії та відключення. Також він 
збирає дані лічильників та повідо-

мляє про тарифи. Цього року про-
єкт виграв національний конкурс 
інновацій Open Data Challenge, 
і в майбутньому розробники 
планують долучити до сервісу ще 
кілька міст і додати нові функції 
до чат-бота, як-от моніторинг не-
законно розміщених МАФів.

Загалом завдяки доступності 
даних з’явилось чимало зручних 
е-сервісів. Наприклад, електро-
нний ресурс «Відкрита школа» 
(open-school.uspishnemisto.com.ua) 
об’єднує інформацію про близь-
ко 17 тисяч шкіл по всій Україні. 
Додаток EasyWay дозволяє від-
слідковувати громадський тран-
спорт у реальному часі й обирати 
найбільш комфортні маршрути. 
Портал «Відкритий бюджет» 
(openbudget.in.ua) показує, як 
місцева влада розпоряджається 
коштами. Сайт Monitor.Estate дає 
можливість швидко перевірити за-
конність новобудов у Києві, Львові, 
Житомирі, Харкові та Одесі.

Боротьба із корупцією  
та шахраями

Відкриті дані дозволяють не 
лише створювати додатки для 
поліпшення комфорту, а й боро-
тись із корупцією та шахрайством. 
Вдалим прикладом є Антикоруп-
ційна карта ремонтів (map.shtab.
net). Вона відображає всі ремонтні 
роботи, які відбуваються у населе-
них пунктах – у будинках, дворах, 
школах, на дорогах тощо. У ре-
жимі реального часу кожен може 
дізнатись, що ремонтується і за 
які кошти. Якщо це не відповідає 
дійсності, то користувач може од-
разу поскаржитись. За даними 
активістів, завдяки активності 
громадян за майже 2 роки роботи 
цього сервісу вдалося повернути 
2 млн грн бюджетних коштів.

Іншим зразком є інтерактивна 
карта дозволів на вирубку лісів, 
яку восени презентувало Дер-
жавне агентство лісових ресурсів 
України (lk.ukrforest.com/map/
general). Проєкт охоплює Чер-
нігівську, Полтавську, Рівненську, 
Київську, Волинську та Тернопіль-
ську області.

«Кожна людина може зайти 
з комп’ютера чи телефону на сайт 
lk.ukrforest.com та ознайомитися 
з переліком лісорубних квитків на 
заготівлю деревини або перевіри-
ти на карті законність здійснення 
рубок», – зазначили у Кабміні.

Серед важливих ініціатив 
також вебсервіс моніторингу ко-
рупційних зв’язків поміж чинов-
никами та політиками «Відкрита 
Влада», вебрейтинг чиновників на 
основі декларацій та бізнесзв’язків 
«Знай свого чиновника (Запар-
каном)», моніторинг незаконної 
реклами тощо.

За словами експертів, еко-
номічний потенціал відкритих 
даних дуже великий. Передусім 
вони допомагають центру і регіо-
нам економити бюджетні кошти. 
В уряді запевняють, що продо-
вжуватимуть політику відкритих 
даних.

«Моя мета – щоб Україна за 
три роки увійшла до топ-3 світо-
вих країн у сфері відкритих даних. 
Наразі Міністерство цифрової 
трансформації працює одночасно 
над запуском понад 90 проєктів 
у сфері диджиталізації, значна 
частина з яких – частина земель-
ної реформи», – повідомив міністр 
цифрової інформації Михайло 
Федоров.

Тож незабаром в Україні 
з’явиться ще більше електронних 
ресурсів на основі відкритих да-
них.

Як відкриті дані  
покращують життя українців

Житомирянка дала ім’я 
зорельоту, що в музеї 
космонавтики

Зореліт у музеї космонавтики отримав 
ім'я «Еней», а дівчина, яка і запропонувала 
таку символічну назву, тепер зможе насо-
лодитися смаком космічного борщу і моро-
зива. Про це повідомляється на офіційній 
сторінці музею у Фейсбуці.

«Зореліт "Еней" користується неаби-
яким попитом. Хочемо познайомити вас 
з милою дівчиною, яка запропонувала на-
зву нашому зорельоту – Maria Kirpachova. 

Серед усіх варіантів ми одностайно вибра-
ли "Еней". Син легендарної богині Венери, 
"парубок моторний", героїчний цар, що 
сміливо спілкується з богами, такими 
як Зевс (або Юпітер), Меркурій, Нептун 
та ін. Особистість, оповита легендами 
і славою. У подяку Марії ми передаємо 
космічну їжу, споживаючи яку можна, 
відчути себе справжнім космонавтом», – 
йдеться у дописі.
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Руслан Мороз

Нові вистави для 
дітлахів та дорослих 
Житомирського об-
ласного академічного 
театру ляльок завжди 
вражають та дарують 
радість.

Як живе зараз театр ляльок та 
які плани у лялькарів на майбут-
нє, ми вирішили дізнатися в ак-
тора та режисера театру Віктора 
Гущина і головного художника-по-
становника театру Віктора Дацуна.

Віктор Гущин: Наша нова 
вистава буде називатися «Хитро-
мудрий Їжачок». Це історія, а точ-
ніше збірка українських казок за 
творами Івана Франка «Коли ще 
звірі говорили». Ми разом з Ві-
ктором Дацуном, спілкуючись 
про майбутні плани, вирішили 
все ж взяти за основу саме цю 
п’єсу. Написав її заслужений ар-
тист України Олександр Кузьмин 
з міста Черкаси.

Віктор Дацун: Він декілька 
разів приїжджав до нашого міста 
та неодноразово ставив вистави 
у нашому театрі».

Віктор Гущин: Я цю виставу 
бачив вже у Черкаському театрі. 
Вона також іде у Херсонському, 
Чернігівському та Вінницькому 
театрах ляльок. Всі вистави мені 
дуже сподобалися. Дуже гарне 
рішення автора з’єднати збірку 
казок Івана Франка в одну п’єсу, 
яка розповідає дітям, що не за-
вжди сила є важливішою у світі. 
Окрім сили є такі дуже важливі 
якості, як кмітливість, розум і му-
дрість. Саме про це дізнається 
глядач з вистави «Хитромудрий 

Їжачок». Краще бути розумнішим, 
кмітливішим та хитрішим.

�� Руслан Мороз: Це вже 
не перша робота у нашому 
театрі Олександра Кузьми-
на?

Віктор Дацун: Так. У теа-
трах ляльок є така тенденція, 
коли пропонують приїхати 
в якості запрошеного режисе-
ра. Вони завжди привозять нові 
віяння, нові бачення вистав. 
Тому саме наш глядач може 
побачити більш різноманітні 
вистави, яки представляють 
всі направлення театрів ляльок 
всієї України.

Руслан Мороз: Тоді запитан-
ня як до художника-постановника. 
Всі театри ляльок, на відміну від 
суто драматичних театрів, мають 
свої особливості. Це ляльки, які 
повинні сприйматися глядачем як 
живі істоти. Що для вас у цьому 
напрямку було найважче та най-
цікавище?

Віктор Дацун: Ми знаємо, що 
постановок Шекспіра було дуже 
багато за всі часі. Але всі вони 
різні. Тому переді мною було за-
вдання, щоб ця вистава чимось ви-
ділялася. Була іншою. І як на мене, 
це вдалося зробити. Ми виріши-
ли зробити планшетні ляльки. 
Це ляльки, які працюють перед 
актором. Вони найвигідніше від-
різняються від інших ляльок у цій 
виставі.

�� Руслан Мороз: Тобто 
у вас працюють і ляльки, 
і актори?

Віктор Да цу н: Так, але 
лялька повинна бути настільки 
яскравою, щоб не загубитися на 
фоні актора. Вони повинні бути 
в гармонії між собою. Утримати 
ту тонку грань між лялькою та 
актором, між костюмом та зо-
внішнім виглядом ляльки, щоб 

вони не заважали один одному, 
а навпаки доповнювали».

�� Руслан Мороз: Тоді 
чому ви повертаєтесь до 
вже перевіреної класики?

Віктор Гущин: У театрі є 
поняття експериментальної ви-
стави, і є, як кажуть, робочі ко-
нячки – класичні вистави. Класика 
повинна бути завжди у театрі. 
І саме цю виставу можна вважати 
класичною виставою для театру 
ляльок. По-перше, це виховний 
процес для дітей. Я не проти 
експериментальних вистав, але 
у театрі повинно бути не менше 
тридцяти відсотків класичних ви-
став, які несуть ту саму виховну 
спрямованість. Діти за шкільною 
програмою проходять цю класику, 
і в театрі вони мають змогу по-
бачити це наочно.

�� Руслан Мороз: А які ще 
класичні вистави йдуть на 
сцені вашого театру?

Віктор Гущин: Наприклад 
«Язиката Хвеська». Це вистава за 
мотивами української народної 
казки. Вона вже в нас три роки, 
але досі добре сприймається гля-
дачем. «Червона шапочка» Шарля 
Перро. Ця вистава йде в нас укра-
їнською, але це світова класика. 
«Лускунчик» за однойменною 
казкою Гофмана. Та багато інших.

�� Руслан Мороз: А яку 
виставу у майбутньому ви б 
хотіли поставити?

Віктор Гущин: Ми ще не ма-
ємо такого великого досвіду в екс-
периментальному театрі, але мені 
дуже хотілося б поставити п’єсу 
«Про Федота-стрільця» Філатова. 
Поставити саме українською, але 
нам потрібен перекладач, який би 
зміг не тільки перекласти все це 
українською, а й зберегти форму 
та ідею літературного матеріалу. 
Зараз уяви не маю, як можливо 
перекласти Філатова українською, 
але я дуже хочу поставити саме 
цю виставу. Тож нам потрібен 
не просто перекладач, а і досвід-
чений драматург. Якщо читачі 
зможуть прочитати цю п’єсу, то 
вони зрозуміють, що сатирична 
розповідь про ставлення влади 
до народу є зараз дуже доречною.

�� Руслан Мороз: Вже ба-
гато років я чую розмови 
про те, що театр збираєть-
ся поставити виставу для 
дорослих. Колись ця мрія 
здійсниться?

Віктор Дацун: Це більше за-
питання до нас, художників-по-
становників. Доросла вистава має 
багато відмінностей від вистави 
дитячої. Потрібно більше часу 
для її виконання. Зараз затримка 
саме за матеріальною базою. Ця 
вистава буде лише стаціонарною, 
тобто буде гратися тільки у нашо-
му театрі.

Віктор Гущин: Ми вперше 
працюємо над такою виставою. На 
даний час ми ще не маємо оста-

точної назви вистави, але можемо 
сказати, що вона буде за мотивами 
Михайла Булгакова «Собаче сер-
це». Для постановки ми запро-
сили і режисера, і художника. 
Але поки нам хотілося б тримати 
інтригу стосовно цієї вистави.

�� Руслан Мороз: А тоді 
наостанок – які проблеми 
найбільш кричущі у вашо-
му театрі зараз?

Віктор Гущин: Найболючіша 
проблема – це фінансування. Я не 
кажу про фінансування тільки 
заробітної плати. Я кажу про ма-
теріальну частину. Це освітлення 
вистав, потрібна реконструкція 
театру, яку нам обіцяють вже 
років вісім. Взагалі такі розмови 
ведуться з 2007 року. У нас вічні 
проблеми з дахом. Ми працюємо 
на сцені, а на нас зверху ллється 
вода. Також болюче питання – це 
звукоізоляція. Ми в театрі працю-
ємо і в суботу, і в неділю, а в цей 
час на Михайлівській вулиці йдуть 
якісь заходи, і як би звукорежисер 
не збільшував звук на сцені, все 
одно чутно те, що відбувається 
ззовні. Інколи просто неможливо 
працювати на сцені, тому що на 
вулиці Михайлівській ставлять 
звук у 100 кіловат, а в нас макси-
мум 250–300 ват звуку. Доходить 
до того, що одного разу ми ста-
вили перед виставою декорації, 
а у цей час ввімкнулася на Михай-
лівській музика, і декорації по-
чали підстрибувати від вібрації. 
Це було жахіття.

Житомирські лялькарі готують  
нові вистави для дітлахів і дорослих

 На фото: Віктор Гущин  На фото: Віктор Дацун

 На фото: Віктор Дацун в майстерні лялькарів
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Одні її бояться, 
інші – поважають… 
І все ж таки що б не 
казали, але щороку 
вакцинація рятує 
близько 3-х мільйо-
нів людей у всьому 
світі від небезпечних 
хвороб та запобігає 
близько 1,5 мільйона 
летальних випадків 
від смертельних  
хвороб.

В Україні Календар профі-
лактичних щеплень передбачає 
вакцинацію проти 10 захворю-
вань: туберкульозу, поліомієліту, 
дифтерії, кашлюка, правця, кору, 
гепатиту В, гемофільної інфекції, 
краснухи, епідемічного паротиту. 
Це – безоплатні вакцини, які дер-
жава гарантує кожному українцю 
від народження.

Також паралельно з цим існує 
інший список з рекомендовани-
ми щепленнями, що не входять 
в обов’язковий перелік, але мо-
жуть захистити від небезпечних 
хвороб. Такі вакцини можна при-
дбати за власний кошт в аптеці 
або зробити щеплення у приват-
ній клініці.

Вітряна віспа
Вітряна віспа є однією з найпо-

ширеніших інфекцій у світі. Вірус 
передається повітряно-крапель-
ним шляхом та є надзвичайно 
заразним.

Вітряну віспу ще називають 
«вітрянкою». Захворювання за-
звичай переноситься легко, проте 
можуть виникнути ускладнення. 
Більшість з них зумовленні приєд-
нанням бактеріальної інфекції, на-
приклад, пневмонії. Також може 
виникнути ураження нервової 
системи та сепсис. Важкий перебіг 
хвороби та ускладнення частіше 
бувають у людей з ослабленим 
імунітетом, літніх, немовлят.

У багатьох країнах світу ще-

плення від вітряної віспи входить 
до переліку обов’язкових. В Украї-
ні вона рекомендована для тих, хто 
входить у групу ризику, а також 
жінкам, які планують вагітність 
та раніше не хворіли на вітряну 
віспу, оскільки вірус здатний про-
никнути через плаценту до плоду 
та викликати негативні наслідки. 
Для забезпечення раннього захис-
ту від інфекції достатньо двох доз 
вакцини.

Папіломавірус
Причиною 70% випадків раку 

шийки матки є папіломавірус. 
Папіломавірус передається під 
час статевого контакту, зокрема, 
контакту «шкіра до шкіри» в ін-
тимних зонах. Більшість людей 
заражаються вірусом папіломи 
людини (ВПЛ) невдовзі після по-
чатку статевого життя. Інфікуван-
ня відбувається безслідно, однак 
зумовлює зміни в клітинах сли-
зової оболонки шийки матки, що 
може призвести до розвитку раку.

Попередити інфікування 
ВПЛ можна щепленням, що на 
90% зменшує ймовірність ново-
утворень.

Вакцинацію краще робити до 
початку статевого життя. Рекомен-
дований вік для імунізації проти 
папіломавірусу – 9–14 років.

Вакцини проти папіломавіру-
су застосовують у 84 країнах світу, 
наприклад, у США, Канаді та біль-

шості країн ЄС. Близько 80 міль-
йонів людей вже вакцинувались 
проти папіломавірусу. Ефектив-
ність та безпечність вакцин проти 
ВПЛ підтверджено численними 
міжнародними дослідженнями.

Гепатит
Гепатит А – вірусне захво-

рювання печінки. В Україні тра-
пляються його спалахи через 
забруднення води. Щеплення 
від вірусного гепатиту А (ВГА) 
рекомендовані дітям і дорослим. 
Також вакцинація від гепатиту 
А рекомендована всім, хто планує 
відвідати країни, де він пошире-
ний, зокрема Африку, Азію і Пів-
денну Америку.

Щодо вірусного гепатиту 
В (ВГВ), то з 2000 року вакцина 
від нього входить до Календаря 
профілактичних щеплень. Для 
дітей вона безкоштовна. Для 
дорослих ця вакцина входить 
до переліку рекомендованих. 
Імунізація проти гепатиту B за-
хистить людину від небезпечних 
наслідків вірусної інфекції: ци-
розу і раку печінки. Схему вак-
цинації і дозування препарату 
підбирає лікар (залежно від віку 
та медичної історії пацієнта).

Пневмококова інфекція
У всьому світі пневмококова ін-

фекція – одна із основних причин 
смертності серед дітей до 5 років. 

Згідно з оцінками ВООЗ, щороку 
у світі реєструють 1,6 млн леталь-
них випадків внаслідок пневмоко-
кових захворювань, близько 50% 
з них – серед дітей до 5 років.

Пневмокок є причиною таких 
небезпечних захворювань, як 
менінгіт, бактеріємія та сепсис. 
У 2018 році зареєстровано 43 ви-
падки пневмококового менінгіту, 
із них 10 – серед дітей віком до 17 
років.

Найбільше випадків серед 
дитячого населення – 50% (5 осіб) 
зареєстровано у віці 5–9 років.

Захиститися від захворювання 
можна, отримавши дозу відповід-
ної вакцини. Дітям вакцинацію 
проти пневмококової інфекції 
можна проводити одночасно з ін-
шими вакцинами, передбаченими 
Календарем.

Щепитися можливо у будь-
якому віці. Щеплення проти пнев-
мококової інфекції не включено 
до обов'язкових профілактичних 
щеплень Календаря – воно нале-
жить до рекомендованих щеплень.

Менінгококова інфеція
Менінгококовий менінгіт – 

небезпечна інфекція, яка вражає 
оболонки головного та спинного 
мозку. Якщо вчасно не розпочати 
лікування, то 50% випадків закін-
чуються летально.

До груп ризику належать діти, 
люди з ослабленим імунітетом, 

вагітні, мікробіологи, які працю-
ють в лабораторіях з патогенними 
бактеріями.

Також до групи ризику на-
лежать мандрівники, які подо-
рожують в країни Африки, на 
південь від Сахари, від Сенегала 
до Ефіопії. Цей регіон називають 
«поясом менінгіту».

На сьогодні вакцинація є най-
кращим способом захистити себе 
та своїх дітей від бактеріального 
менінгіту.

Ротавірусна інфекція
Ротавіруси є найбільш по-

ширеною причиною важких 
діарейних захворювань у дітей 
молодшого віку в усьому світі.

За останні 10 місяців минулого 
року в Україні було зареєстрова-
но 9 тис. випадків ротавірусного 
ентериту.

Майже кожна дитина у світі, 
до досягнення 5-річного віку, за-
ражається ротавірусом принай-
мні один раз. Однак з кожним 
наступним зараженням імунітет 
посилюється.

Джерелом ротавірусів є лю-
дина. Інфікування відбувається 
фекально-оральним шляхом 
як безпосередньо, так і  під 
час контакту з поверхнями 
і предметами, що могли бути 
забруднені: іграшками, підло-
гою, меблями, одягом тощо, 
а також під час їжі.

Основними методами профі-
лактики ротавірусної інфекції є 
вакцинація та дотримання правил 
особистої гігієни. Вакцина захи-
щає від ротавірусних гастроен-
теритів і розвитку тяжких форм 
захворювання.

Для забезпечення раннього 
захисту від інфекції достатньо 
дві дози. Курс вакцинації слід за-
вершити до досягнення дитиною 
віку 24 тижні.

Грип
Грип – це високозаразне вірус-

не захворювання з можливістю 
тяжких ускладнень та ризиком 
смерті. Найчастішим ускладнен-
ням хвороби є пневмонія, яка 
іноді може лише за 4–5 днів при-
звести до летальних наслідків.

Захистити себе і своїх дітей від 
грипу допоможе вакцинація. Це 
найефективніший та найбільш 
безпечний метод протистояти цій 
хворобі.

Вакцинуватися краще до по-
чатку циркуляції вірусу грипу. 
Проте вакцинуватись від грипу 
не пізно упродовж усього сезону 
активності захворювання. Захисні 
антитіла в щепленої людини ви-
робляються від 7 до 14 днів. Вак-
цинуватись від грипу необхідно 
щороку.

За матеріалами МОЗ

Вакцинація як панацея проти  
широкого спектру хвороб
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Руслан Мороз,  
      Ірина Вишневецька

Генеральна Асамб-
лея ООН проголосила 
27 січня, День ви-
зволення Освенцима, 
Міжнародним днем 
пам'яті жертв Голо-
косту.

На прохання Генеральної 
Асамблеї ООН була розроблена 
програма просвітницької діяль-
ності «Голокост і ООН», що пе-
редбачає заохочення розробки 
державами – членами Організації 
освітніх програм по темі Голокос-
ту і мобілізацію громадянського 
суспільства у просвітницьких та 
інформаційних цілях. Її доповнює 
просвітницька програма, розро-
блена ЮНЕСКО.

У день 60-ї річниці визволення 
Освенцима Європарламент при-
йняв резолюцію, яка засуджує 
Голокост:

«Сотні тисяч євреїв, циган 
і в'язнів інших національностей 
були вбиті в Освенцимі, і ми під-
креслюємо, що пам'ять про ці 
події важлива не тільки як на-
гадування і засудження злочинів 
нацистів, але також як повчання 
про небезпеку переслідування 
людей на основі раси, етнічного 
походження, релігії.

9 липня 1941 р. Житомир був 
окупований німецькою армією. 
Незабаром після окупації по-
чалися розстріли. Так, 14 липня 
було розстріляно близько 100 
євреїв, у кінці липня – кілька 
сотень, 3 серпня 1941 року – 
близько 400.

7 серпня 1941 року було про-
ведено показову акцію на Сін-
ному базарі, куди зігнали понад 
400 євреїв. Були повішені Моше 
Коган і Вольф Кіпер, привезені 
з Черняхова.

5 вересня 1941 р. окупаційна 
влада провела реєстрацію єврей-
ського населення. Було зареєстро-
вано 4820 осіб. 29 вересня в Судний 
день більшість євреїв Житомира 
було розстріляно.

У жовтні 1941 року було роз-
стріляно 1500 євреїв. 19 серпня 
1942 р. були ліквідовані останні 
євреї Житомира, що залишилися 
в живих,

Ми наводимо свідчення двох 
з тих, кому пощастило пережити 
ті страшні роки, які були зібрані 
та записані на Житомирщині Іри-
ною Вишневецькою. 

Перший спогад Цилі 
Михайлівни Польової:

«Це була трагедія. Я народи-
лася у 1927 році у Черняхові. До 
війни я вчилася у школі № 25. 
Вона перебувала в іншому місці – 
на цій же вулиці. Брат навчався 
у 15 школі. Вона перебувала у бу-
дівлі нинішнього Центру дитя-
чої творчості. Там був госпіталь 
під час війни і після війни. Мій 
батько Михайло був учителем ро-
сійської мови та літератури у ве-
чірній школі. Він навчався заочно. 
Вночі працював на хлібозаводі, 
а вдень навчався в інституті. Мій 
батько був дуже гарний. У нього 
всі закохувалися. Наша сусідка 
працювала в інституті і мріяла 
про те, що він з нею буде зустрі-
чатися. Вона побачила, що він до 
неї байдужий, і у 1937 році на-
писала на нього донос, і його за-
арештували. Мама говорила, що 
його кудись відвезли, і він на кон-
сервній коробці написав запис-
ку, і це передали мамі. Так вона 
дізналася, де він знаходиться. 

Сказали, що він ворог народу. Він 
недовго сидів, менше року, і його 
звільнили. Коли він закінчував 
інститут, я навіть пішла з ним 
на випускний вечір. Мама була 
вдома. Ще був з нами брат, молод-
ший за мене на 11 років. Батько 
у перші дні війни пішов на фронт. 
Загинув у 1944 році у Польщі. Ми 
жили на Чуднівській, недалеко 
від драмтеатру. У перші дні війни 
ми прибігли на вокзал. Бомбили 
так, що місця живого не було. Ко-
жен раз подавали состави. Людей 
багато і неможливо було сісти. 
На другий день подали відкриті 
площадки, і ми вмостилися. По-
чали від'їжджати від міста. Летять 
чотири німецькі літаки. Три – на 
місто. Один – на наш ешелон. 

Ми їдемо. Бачимо – летять бом-
би. Але, мабуть, у Німеччині 
були антифашисти, і бомби не 
розірвалися. Тоді льотчик почав 
стріляти з кулемета. Поїзд зу-
пинився. Люди почали тікати. 
Багато убитих. Мені було 14 років. 
Це був такий жах, що я навіть не 
все пам'ятаю. Їхали я, мама, бабу-
ся, тітка з двома дітьми і чоловік 
тітки. Приїхали у Саратов. Про-
дуктів немає. Я і моя двоюрідна 
сестра пішли у місто. Сказали, 
що ешелон буде стояти 5 годин. 
Прийшли назад – ешелону не-
має. Ми залишилися, у чому 
стояли. І так були без нічого. 
Потім другим потягом поїхали 
в тому ж напрямку – на Ташкент. 
Що було у Ташкенті – розумом 

не збагнути. Там була вся Украї-
на. Але коли судилося зустріти-
ся – зустрінешся. Ми побачили 
житомирян, і вони сказали, що 
наші поїхали у Голодну степ – це 
у Казахстані. Вдень ми виходили 
до дверей на всі зупинки і споді-
валися побачити наших. У місті 
Мерзачуль наші чекали на нас. 
Вони вигукували наші імена. Вно-
чі дядько почув, що нас кличуть. 
Так ми зустрілися. Люди губили-
ся на десятиліття, а ми зуміли 
зустрітися. Там ми прожили до 
1944 року.

Батько мій загинув на війні. 
У 1943 році в Білорусії його по-
ранили, і він потрапив у полон. 
Він лежав на полі бою поранений, 
а наші відступили. Потім у полоні 
зібралася група, вони втекли і по-
трапили до партизанів. А коли 
звільнили цю територію, він знову 
повернувся до діючої армії і дій-
шов до Польщі. У Польщі загинув. 
З Білорусії, там де його поранили, 
мама отримала повідомлення, що 
він загинув, у селі зробили обе-
ліск і висікли ім'я мого батька як 
загиблого. Ми з братом і з моїми 
синами їздили туди. Ми знаємо, 
що він там не похований. До 
Польщі мій брат їздив зі своїм 
сином і був на братській могилі, 
де похований мій батько. Так ми 
двічі пережили смерть батька. Ми 
чекали. З Польщі повернувся наш 
лист. Похоронку ми не отрима-
ли. Брат, будучи дорослим, довго 
розшукував і знайшов, де він по-
хований».

Друга розповідь 
житомирянки Фаїни Вайтман:

«Я народилася у Черняхові 
Житомирської області 26 березня 
1926 року. Батько був робітником. 
Мати – домогосподарка. Троє дітей – 
дві дівчинки і хлопчик. Сім'ї і батька, 
і матері були дуже бідними. У сім'ї 
у матері теж було троє дітей, і маму 
віддали на виховання до сестри моєї 
бабусі, де вона виховувалася до 17 
років. Бабуся моя займалася тим, що 
годувала для багатих людей гусей. 
Дідусь мій – кравець. Шив верхній 
одяг. Бабуся моя лікувала дітей. Тра-
вами. Це була її професія. У 1933 році 
у великій бідності вони померли.

Почалась війна. Мама працю-
вала на той час у дитбудинку. Ми 
поїхали до Києва. Там потрапили 
під Святошино під перше бом-
бардування. Одними з перших ми 
змогли переїхати мостом через Дні-
про. Потім почали бомбити. Бать-
ко залишився у Черняхові і виїхав, 
коли німці були у Житомирі. Його 
забрали у 1941 році в армію. Він 
загинув під Харковом у 1941 році. 
А ми приїхали в Алтайський край, 
в село Фоминське. Мені було 15 ро-
ків. Направили на роботу у місто 
Рубцовськ (Алтайський край), туди 
був евакуйований Харківський 
тракторний завод, перетворений 
у танковий. Ще не було даху, але 
був наказ – почати випуск танків. 
Руки примерзали до верстата – ми 
працювали. Пропрацювала там 
1,5 року. Брата забрали у 1942 році 
в армію, і він загинув під Ржевом за 
оборону Москви. Йому не було ще 
19 років. Мати пішла працювати 
головою сільпо. Основна робота 
сільпо – випікати хліб і сушити су-
харі для фронту. Тільки з дозволу 
великих керівників відпускалися 
400 г хліба евакуйованим. Жили 
дуже бідно. Особливо перший рік. 
Посадили город. Пристосувалися. 
Роздягнені, роззуті. Коли ми виїж-
джали – думали, що на 2 тижні. Так 
і поїхали – у літньому одязі. Місцеві 
люди поставилися до нас краще, 
ніж до рідних. Ділилися крихтою 
хліба, парою взуття. Завдяки цьому 
ми вижили. Головне було, щоб ми 
були не німці.

Як тільки звільнили Житомир-
ську область, ми зібралися і у жовтні 
1944 року приїхали додому. Будинок 
був зруйнований. Батько і брат за-
гинули. Ми почали відновлювати 
будинок. Пішли на роботу. Сестра 
пішла вчитися, а я – працювати 
у редакцію. Брала інформаційні 
повідомлення РАТАУ. Я першою ді-
зналася про перемогу завдяки цьому. 
Повідомила всім. Було більше сліз, 
ніж радості, тому що нам не було 
кого чекати з війни».

Дві долі – спогади  
про Голокост у Житомирі
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Цьогоріч відкрити 
бізнес в Україні стане 
простіше.

З 1 лютого 2020 року уряд за-
пустить нову державну програму 
кредитування малого підприєм-
ництва. У Кабміні обіцяють, що 
ставки будуть доступними, але 
відрізнятимуться для нового та 
чинного бізнесу. Хто і на яких 
умовах зможе отримати кредит, 
дізнавались експерти Центру 
громадського моніторингу та 
контролю.

Заохотити  
нових підприємців

На початку грудня Президент 
Володимир Зеленський анонсував 
державну програму «Повертайся 
та залишайся». Її мета – стимулю-
вати появу нових підприємців та 
заохочувати заробітчан поверта-
тись додому і відкривати бізнес.

«Під час своєї інавгурації 
я казав, що нас, українців, в усьо-
му світі 65 мільйонів. І ви дуже 
потрібні нашій державі. Ваші 
знання, таланти та ментальні 
цінності. Ми дуже хочемо, щоб 
ви повернулися додому. Ми також 
дуже хочемо, щоб і ті, хто опустив 
руки, на жаль, і планує поїхати 
з України, залишились», – сказав 
Зеленський.

Підтримувати появу нових 

підприємців вирішили кредита-
ми під низькі відсотки. З лютого 
наступного року їх видаватимуть 
як під започаткування нової спра-
ви, так і під бізнес, що вже пра-
цює. Звернутися по кредит можна 
буде у державні банки. Щоб пре-
тендувати на підтримку держави, 
потрібно буде надати бізнес-план 
і кредитну історію.

«Стартапи зможуть брати 
участь лише від початку своєї ді-
яльності, а діючий бізнес – лише 
той, що працює щонайменше 12 
місяців. При цьому сам учасник 
інвестує 20% власних коштів від 
усіх витрат», – пояснюють в Каб-
міні.

Максимальна сума креди-

ту – 1,5 млн гривень на п’ять 
років. Сфери діяльності різні: 
енергетика, освіта, охорона 
здоров’я, транспорт, виробни-
цтво, спорт, розваги або інші 
послуги. Ставки кредитуван-
ня передбачені від 5% до 9%. 
Для чинного або нового бізнесу, 
який створить мінімум два робочі 
місця, уряд пропонує кредит під 
5%. Для нового бізнесу або чин-
ного з виручкою до 25 мільйонів 
гривень, який не створює нові 
робочі місця, – 7%. Для тих, хто 
вже працює, має виручку від 25 
до 50 мільйонів і хоче розширити 
власну справу, – 9%.

«Я думаю, що люди мають 
мати можливість розвивати свій 

бізнес. 1,5 млн – це не такі великі 
гроші, щоб цим почав зловживати 
існуючий великий чи середній 
бізнес, але це можливість для 
людини, яка хоче щось спробува-
ти», – зауважує міністр економіки 
Тимофій Милованов.

Попри те, що програма за-
працює тільки у лютому, заяв-
ку на участь вже можна подати 
на офіційному сайті програми 
(http://smeprogram.guf.gov.ua). 
Необхідно залишити контактні 
дані та зазначити, чи ви вже маєте 
бізнес, чи тільки починаєте свою 
справу.

Підтримка і контроль
Експерти кажуть, що запро-

поновані кредитні ставки дають 
можливість реально підтримати 
підприємців-початківців. Адже 
сьогодні банки видають гроші під 
дуже великий відсоток, у серед-
ньому – це 20–21%, і малий бізнес 
просто не може собі їх дозволити. 
Водночас попит на мікрокреди-
тування є, і не в останню чергу 
завдяки заробітчанам.

«Більшість українських тру-
дових мігрантів їде на пів року 
і все одно повертається в Україну. 
Вони отримують європейський 
досвід, дивляться, як ведуть бізнес 
там, а потім можуть запровадити 
його в Україні. Наприклад, попра-
цювавши у польського фермера, 
українець вже розуміє, що він 
може і хоче зробити в Україні. 

Логічно було б в цьому допома-
гати. До того ж, часто у заробітчан 
є стартовий капітал, який зараз, як 
правило, вкладають у нерухомість. 
Це добре, але не дуже сприяє еко-
номічному розвитку. Краще, щоб 
кошти йшли у бізнес», – зауважує 
заступник виконавчого директо-
ра Центру економічної стратегії 
Дмитро Яблоновський.

Попри спрощені умови для 
отримання кредиту, держава буде 
ретельно стежити за цільовим ви-
користанням коштів.

«Цільове використання є 
критично важливим, людина 
братиме гроші під конкретні 
речі. Приміром, якщо ви хочете 
відкрити кав’ярню, то гроші не 
просто будуть видаватися вам на 
рахунок, а ви напишете: я хочу 
купити це, заплатити за це, і банк 
буде стежити за тим, щоб ви ви-
користовували гроші так, як за-
явили. Буде агентство, яке страхує 
кредит у разі, якщо банк не бачить 
кредитної історії, або бачить ве-
ликі ризики», – пояснює міністр 
Милованов.

Експерти кажуть, що країні 
критично не вистачає малого і мі-
кробізнесу. Тож будь-яка підтрим-
ка нових підприємців піде еко-
номіці на користь. Якщо завдяки 
новій державній програмі хоча б 
частина заробітчан повернеться 
і замислиться відкрити свій бізнес, 
це вже буде маленька перемога.

У 2020 році 
Міністерство со-
ціальної політики 
України плати-
тиме об’єднаним 
територіальним 
громадам за нада-
ні населенню соці-
альні сервіси.

На це у бюджеті відомства 
закладено 150 млн грн. Про 
це Міністр соціальної полі-
тики України Юлія Соколо-
вська заявила під час робочої 
поїздки у Запорізьку область.

«Ми спрощуємо життя 
людей: уже цього року за-
провадимо систему фронт-
офісів, яка дозволить на-
давати соціальні сервіси 

в кожній ОТГ. Тепер для по-
дачі документів на призна-
чення різних видів соціаль-
них допомог людині не треба 
буде їхати у районний чи об-
ласний центр. Даний сервіс 
буде доступний навіть у ма-
ленькому населеному пункті. 
Щоб стимулювати ОТГ до 
розвитку цієї системи, Мін-
соцполітики платитиме за 
кожен прийом документів із 
державного бюджету. На це 
передбачено 150 млн грн», – 
пояснила Юлія Соколовська.

За словами очільниці 
відомства, така ініціатива 
наблизить соціальні сервіси 
до людей і дозволить їм зна-
чно зекономити свій час та 
зусилля, оскільки пункти 
прийому документів будуть 
знаходитися навіть у неве-
ликому населеному пункті, 
а не лише у великих містах 

та райцентрах, як це відбу-
вається зараз.

«Фронт-офіси лише при-
йматимуть документи та ви-
даватимуть результати об-
робки заявникам. При цьому 
опрацюванням документів 
займатиметься “бек-офіс”, 
в який інформація направля-
тиметься одразу із декількох 
“фронтів”. Таким чином ми 
не лише розширимо мережу, 
а й оптимізуємо роботу всьо-
го механізму», – резюмувала 
Юлія Соколовська.

Із 700 структурних під-
розділів соціального захисту 
населення, які покривають 
в основному великі насе-
лені пункти, лише 237 зна-
ходяться в ОТГ. Майже 70% 
ОТГ країни не мають змоги 
швидко та зручно для людей 
забезпечити соціальний за-
хист населення.

Доступні кредити на власну справу.  
Як держава повертатиме заробітчан?

У ОТГ з`являться фронт-офіси,  
які дозволять надавати різні види соцдопомог
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 1/2 част. комплексу об'єктів нерух. майна заг.пл. 873.1 кв.м. за адресою: 
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Трикопці, вул. Жовтнева, 1. Дата 
торгів: 12.02.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №402742 (уцінено 
лот № 393535);

2. 1/2 част. комплексу об'єктів нерух. майна заг.пл. 873.1 кв.м. за адресою: 
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Трикопці, вул. Жовтнева, 1. Дата торгів: 
12.02.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №402736 (уцінено лот 
№ 393409);

3. 1-кімн. квартира, заг.пл. 29,1 кв.м., житл.пл. 14,3 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Князя Володимира, 68, кв.89. Дата торгів: 12.02.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №402731 (уцінено лот № 395124);

4. Будинок, заг.пл. 229,00 кв.м., житл.пл. 70,87 кв.м. за адресою: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, 3-й пров. Гетьмана Сагайдачного, 2-А. Дата торгів: 12.02.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №402728 (уцінено лот № 387537);

5. Нежиле приміщ., кафе "Українські страви" заг.пл. 113.8 кв.м., за адресою: 
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Б. Хмельницького, 32. Дата торгів: 12.02.2020 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №402725 (уцінено лот № 389900);

6. 3-кімн. квартира заг.пл. 63,0 кв.м.. житл.пл. 46,0 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Овруч, вул. Київська 70 А, кв.48. Дата торгів: 12.02.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №402747 (уцінено лот № 392582);

7. 1/3 част. 3-кімн. квартири, заг.пл. 49,16 кв.м., житл.пл. 33,0 кв.м., місцезнах.: 
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська 31, кв.36. Дата торгів: 12.02.2020 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №402918;

8. 1/2 част. будинку заг.пл. 103,7 кв.м., житл.пл. 52.7 кв.м. місцезнах.: Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Козацька, 36/2. Дата торгів: 12.02.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №402983;

9. Житл. будинок заг.пл. 194.0 кв.м. з надірн. будівлями та спорудами, за адресою: 
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Некрасова, 6а. Дата торгів: 17.02.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №403780 (уцінено лот № 394118);

10. 4-кімн. квартира заг.пл. 82,1 кв.м., житл.пл. 48,6 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., Андрушівський р-н, м. Андрушівка, вул. І. Франко, 67, кв.54. Дата торгів: 17.02.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №403783 (уцінено лот № 397284);

11. Житл. будинок заг.пл. 81.6 кв.м. житл.пл. 44.5 кв.м. з надвірн. будівлями, спо-
рудами та зем.ділянка пл. 0.0493 га К/Н1810700000:02:032:0132 за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Карбишева, 30-а. Дата торгів: 17.02.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №403792 (уцінено лот № 397340);

12. Будівлі та споруди: майстерня, майстерня, будинок тракториста, вбир., 
будинок арт.скважини, колодязь, башня Рожоновського, заг.пл. 950.0 кв.м, за 
адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Турчинівка, вул. Житомирська, 44 
а. Дата торгів: 17.02.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №403796 
(уцінено лот № 396636);

13. Житл. будинок заг.пл. 65,3 кв.м., житл.пл. 43,5 кв.м., та зем.ділянка пл. 
0,1023 га, К/Н1810136300:10:073:0012 місцезнах.: Житомирська обл., м. Житомир, вул. 
Героїв Пожежних, 12. Дата торгів: 17.02.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• АВТОСЛЮСАР - ХОДОВИК, ПНЕВМАТИК ПО-
ТРІБНО НА РОБОТУ З АВТОБУСАМИ БОГДАН 
В М.КИЄВІ. ЗП 800 ГРН. НА ДОБУ. ЖИТЛО ТА 
ОБІДИ. 0676000161

• ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Д ПОТРІБНІ ДЛЯ РОБОТИ 
НА МАРШРУТАХ М.КИЄВА. ЗП 1500 ГРН. НА 
ДОБУ. ЖИТЛО НАДАЄМО. 0676000161

• ВОДІЙ  КАТ  С.  РОБОТА  ПО  УКРАЇНІ, 
ЗП  ДОГОВІРНА,  ДР  ДАЛЕКОБІЙНИКА 
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ЗВОНИТИ З 09.00 ДО 17.00. 
0981517788,0981517798

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ 
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: 
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П 
ВІД 7500ГРН. 0974870271

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

•	ОХОРОННИКИ. Вахтовий	метод	роботи	
(Київ	і	Закарпатська	обл).	Без	судимостей.	
Оплата	-	350	грн	за	зміну.	0931472102,09
61598110,0509923940

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	
15/15.	З/п	9000	грн.	Харчування,	проживан-
ня	за	рахунок	підприємства.Консультації	з	
працевлаштування	надаються	цілодобово.	
0734069918,0952858119

ПОСУДОМОЙЩИЦА(К) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
В КАФЕ POLISYANKA. ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА 
ДОСТОНАЯ, СВОЕВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ, 
Г/Р ДОГОВОРНОЙ. ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ. 0974896236

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА 
ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИ-
ВА. ТЕРМІНОВО! З/П 18 000 ГРН. ІНО-
ГОРОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО 
ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 
0678550161,0956789109

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)9
242613,(050)5158585,(067)9040066

•	Робота в	Кувейті:	косметолога,	дер-
матолога,	пластичного	хірурга,	хірурга,	
стоматолога,	ортопеда,	гінеколога,	пе-
діатра,	масажиста,	медсестри.	Ліцензія	
МСПУ	АВ№585042,	office@euro-hold.com	
0672326904

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, М.ГЛІВЦИ. ОФІЦІЙ-
НА ТА ГІДНА ПРАЦЯ, БЕЗКОШТОВНІ ВА-
КАНСІЇ, НАДАЄМО ЖИТЛО. ЛІЦ.№981 ВІД 
10.07.2018 ВИД.МСПУ. 0930165413(ВАЙ-
БЕР),0671744429

РОБОТА НА БУДОВАХ, ЗАВОДАХ І ФАБРИКАХ 
В ПОЛЬЩІ. БІОМЕТРІЯ І ПО ВІЗІ. ПОВНИЙ 
СУПРОВІД НА ПОДАЧУ ДОК-В (РІЧНУ, ПІВ-
РІЧНУ ВІЗИ). БЕЗКОШТОВНІ ВАКАНСІЇ. ЛЕ-
ГАЛЬНЕ ПРАЦ-НЯ. ГАРАНТІЯ ТА ПОРЯДНІСТЬ 
РОБОТ-В. ЛIЦ. МСПУ868 ВIД 09.08.2016. 
0683783401,0993103309
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СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

РОБОТА У ПОЛЬЩІ ТА ЄВРОПІ: РОБІТ-
НИКИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, 
ЗВАРНИКИ, СЛЮСАРІ, СТОЛЯРИ, ПРА-
ЦІВНИКИ НА СКЛАДИ, ФАБРИКИ, ВИ-
СОКА З/П, ПЕРЕВІРЕНІ РОБОТОДАВЦІ, 
ВІЗОВА ПІДТРИМКА, ДОВІЗ ДО МІСЦЯ 
РОБОТИ. ЛІЦ. МСПУ АВ №585198 ВІД 
23.07.2012Р. 0969563796,0667995322

• РОБОТА. РІЗНООРОБИ І ПАСТУХИ НА ФЕР-
МУ. МЕШКАННЯ. ОПЛАТА ДОЇЗДУ. ГІДНА ЗП. 
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. 0972758396

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРОШУЄТЬ-
СЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕК-
ТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ НЕ 
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НА-
ВЧАННЯ. З/П 7500-8000 ГРН. ОФІЦІЙ-
НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728

СОРТУВАЛЬНИКИ ОВОЧІВ НА КОНВЕЄР. 
ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ. ГІДНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВО-
РЮЮТЬСЯ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0973711019

ФЕЛЬШЕР ЗАПРОШУЄТЬСЯ В ПРИ-
ТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН (50 КМ ВІД КИ-
ЄВА). ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА 
0676567098

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

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

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ ЦІНА-
МИ І ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ 
ЯПОНСЬКОГО, НІМЕЦЬКОГО, КОРЕЙ-
СЬКОГО, КИТАЙСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 
0968051150,0669677407,САЙТAP.IN.UA

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ 
ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ 
СКЛАД. (097)1521331,(093)2613742,(097)
7266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ 
ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ 
СКЛАД. (097)1521331,(093)2613742,(097)
7266640

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ 
ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ 
СКЛАД. 0971521331,0932613742,097726
6640

•	Комбайн "Клаас	Консул",	жатка	3,2м,	
подрібнювач	соломи,	хороший	стан.	
0957741216,0989548989

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗ-
БИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, 
ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242613
,(050)5158585,(067)9040066

•	Тракторні причепи	2	ПТС-4	(3-один.),	3	
ПТС-12	(1	один.),	товарний	вигляд,	зняті	
з	обліку,	0679354050,0506146423

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Cварочный передвижной	аппарат	САК,	
дизель	Д-144,	новый,	без	наработки.	
0960795238,0506146423

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	допо-
мога	без	довідок,	застави	та	поручите-
лів	від	5000	до	500000	грн.	Виводимо	з	
чорних	списків.	Пенсіонерам	та	непра-
цевлаштованим.	eurocredit.nethouse.ua	
Ген.	Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	
(095)8620855;(097)3670476

ДОПОМОГА І РІШЕННЯ ВСІХ ПРОБЛЕМ: БІЗ-
НЕС, КАР`ЄРА, ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ, ЛЮДСЬКІ 
ЗАЗДРОЩІ. ДОПОМОГА В ПОЗБАЛЕНІ ВІД 
САМОТНОСТІ І СУПЕРНИКІВ. ДОПОМОЖУ 
ПОВЕРНУТИ КОХАНУ ЛЮДИНУ. ЗБЕРЕЖУ 
СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ. РЕЗУЛЬТАТОМ БУДЕТЕ 
ЗАДОВОЛЕНІ. 0989510583КАТЕРИНА.

МІЖНАРОДНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕН-
НЯ РІВНЕ-(УСТИЛУГ-УГРИНІВ)-ВАРШАВА. 
З АС: М.РІВНЕ-05.30, М.ЛУЦЬК-07.00, 
М . В О Л . - В О Л И Н С Ь К И Й - 0 8 . 1 5 , 
М . Н О В О В О Л И Н С Ь К - 0 8 . 4 5 ;  З  А С 
М.ВАРШАВА-08.20, М.ЛЮБЛІН-11.30, 
М.ЗАМОСЦЬ-13.05, М.ГРУБЕШУВ-14.00. 
(099)2861600,(067)9112004

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, БУДИН-
КИ ТА КВАРТИРИ "ПІД КЛЮЧ". 0978292859

8. РІЗНЕ 

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА БАКА-
ЛАВРА СЕРІЯ МО № 13649622 ВИДАНИЙ НА 
ІМ`Я ПОДАТЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БА-
ГАТОДІТНОЇ СІМ`Ї, ВИДАНЕ НА ІМ`Я МАЙ-
ДАНЮК ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
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• Язик має чотири смакові 
зони: гірка (задня частина), солона 
(передні сторони), кисла (зворотна 
сторона язика) і солодка (передня 
частина).

• Людина використовує 14 
м’язів, щоб посміхатися і 43, щоб 
насупитися. Існує твердження, що 
для посмішки задіюється більше 
м’язів, ніж для того, щоб насупи-
тись, але цей факт ще не доведений.

• Жувальний м’яз – це найсиль-
ніший м’яз в людському тілі (зна-
ходиться в щелепах).

• Тонкий кишечник, розташо-
ваний між шлунком і товстою киш-
кою, має довжину близько 762 см.

• Товстий кишечник має до-
вжину всього лише близько 152 см, 
але він в 3 рази ширший, ніж тонка 
кишка.

• Більшість людей скидають 
близько 18 кг шкіри протягом 
життя.

• Коли ви чхаєте, повітря спря-
мовується через ніс зі швидкістю 
160 км/годину.

• Вія ока живе близько 150 днів, 
перш ніж випаде.

• Наш мозок посилає повідо-
млення зі швидкістю 386 км/годину.

• Близько 1514 літрів кровото-
ку проходить через наші нирки за 

один день.
• Ви коли-небудь думали про 

те, скільки разів на день моргаєте? 
Відповідь – близько 20000 разів.

• Наше серце б’ється приблизно 
100 тисяч разів на день.

• Якщо з’єднати кінці наших 
кровоносних судин, то їх довжина 
складе близько 96560 км.

• За все життя наш організм 
виробляє слину, якої вистачить на 
два басейни.

• У 1929 році німецький хірург 
Вернер Форсман оглянув своє влас-
не серце. Це був перший випадок 
катетеризації серця.

Гороскоп на тиждень 22 - 28 січня

ОВЕН
На вас чекає багато 

спілкування з друзями 
та рідними. Але не за-

бувайте, що необхідно реалізу-
вати хоча б частину намічених 
планів.

ТЕЛЕЦЬ
Зараз не варто йти 

всупереч суспільній 
думці й робити те, без чого 
можна обійтися. У вихідні при-
діліть більше уваги близьким.

БЛИЗНЮКИ
Максимум дипло-

матичності та гнучкос-
ті у прийнятті рішень. Ласкою 
та компліментами ви доб'єтеся 
набагато більше. 

РАК
Зайвий пафос і сер-

йозний вигляд зараз ні 
до чого – розслабтеся, більше 
жартуйте. Намагайтеся диви-
тися на життя позитивно.

ЛЕВ
Сприятливий пері-

од для творчості, нова-
торських ідей та нових планів. 
Можете починати вдома ре-
монт, міняти меблі та штори. 

ДІВА
Постарайтеся не 

тільки плідно працю-
вати, а й повноцінно відпочи-
вати. Усі ділові питання треба 
вирішувати швидко.

ТЕРЕЗИ
Ви на підйомі ак-

тивності, усе в ріст, усе 
на користь. Починайте збирати 
плоди своєї праці. Вдалий пе-
ріод для подорожей.

СКОРПІОН
Час зазирнути в 

себе й подумати, чого 
ви самі прагнете. Порадуйте 
себе, не варто все робити лише 
з почуття обов'язку.

СТРІЛЕЦЬ
Ви підсвідомо го-

тові до боротьби за 
владу. Тепер необхідно свідо-
мо змінити стратегію і так-
тику, поки не посварилися з 
близькими.

КОЗЕРІГ
Рішенн я деяких 

важливих питань буде 
продиктоване прагненням по-
легшити своє життя й поліп-
шити добробут. 

ВОДОЛІЙ
Обов'язково аналі-

зуйте ситуацію навколо 
вас, не дійте навмання. 

Не поспішайте погоджуватись 
на вигідні пропозиції.

РИБИ
Хоча й буде важко 

швидко ввійти в робо-
чий ритм, не бійтесь і не лінуй-
тесь, втілюйте в життя давно 
задумані плани.

Цікаві факти про тіло людини

Ірина Хоцька

Часто-густо ми 
прибираємо з хатньо-
го обов̀ язку. Бо так 
треба. Але шведська 
художниця Маргарет 
Магнуссен «зламала 
систему». Вона по-
дарувала Європі нову 
формулу прибиран-
ня, котра не лише 
кардинально змінює 
життя, а й допоможе 
стабілізувати психічне 
здоров̀ я кожного з нас!

Правило № 1:  
Не шкодуйте речей

Суть цього правила полягає 
в наступному: ви не просто ви-
тираєте пил з кожного предмету 
домашнього вжитку, а й одночас-
но думаєте над тим, чи потрібна 
буде ця річ вам у подальшому 
житті. Якщо вона перестала при-
носити вам користь – сміливо 
позбувайтеся! Не відкладайте 
роздуми про її необхідність на 
завтрашній день. Це не просто 
банальне розкладання речей по 
полицях шафи, а зміна того, що 
оточує вас щодня.

Правило № 2: Близько 
двох десятків предметів 
доведеться позбутися

Перш ніж розпочати мити 
підлогу, позбудьтеся зайвих ре-
чей. Для цього пропонується 
система «27 речей»: приблизно 
за 15 хвилин знайдіть близько 
27 речей, які треба викинути. 
Як тільки ви приберете ці речі 
з квартири, побачите, як про-
сторо може бути навколо вас.

Правило № 3: 
Розповідайте близьким  
про те, чого позбуваєтеся

Тут спрацьовує елементарна 
психологія. Коли ви розповіда-
єте найближчому оточенню про 

те, чому ви оновлюєте організа-
цію вашого квартирного про-
стору, ви доводите серйозність 
власних намірів. А це змусить 
вас відчути відповідальність 
за рішення, стосовно зміни 
інтер̀єру квартири.

Правило № 4: Нове  
купили – старе викинули!

Щоб запобігти накопичен-
ню зайвого, згадайте правило: 
«Приніс нове – викинь старе!». 
Приміром, якщо ви не можете 
знайти аналогічну річ до обраної 
на викид – оберіть інші речі. Але 
викидайте вже не одну, а й ще 
якусь до пари.

Правило № 5:Не в смітник, 
а в подарунок

Сьогодні ця річ вам уже не 
потрібна, а для когось вона може 
знадобитися в майбутньому. Тож 
подаруйте цим речам друге 
життя! Не поспішайте нести їх 
на смітник. Приміром, хороші 
книги можна подарувати дру-
зям, а маленький дитячий одяг 
тим парам, котрі тільки очіку-
ють на народження немовляти.

Правило № 6: Починайте 
позбуватися зайвого із шафи

Пані Магнуссен стверджує, що 
ми так довго не можемо розпочати 
прибирання лише тому, що нам 
шкода речей, котрі ми будемо при-
бирати з нашого щоденного вжит-
ку. Вона доводить, що менш за все 
людина звикає до взуття та одягу. 
І коли ви викинете 2–3 кофтинки, 
потім стане легше викидати більш 
вагоміші речі з життя.

Правило № 7: Подякуйте 
собі за виконану роботу

Після того як ви доведете при-
бирання до кінця – скажіть собі 
перед дзеркалом велике спасибі! 
А ще краще – нагородіть себе за 
виконану роботу. Приміром, при-
дбайте квитки на омріяний сеанс 
в кіно, зробіть гарний манікюр 
або ж, приміром, змініть свою 
зачіску. Це стане дуже доброю 
емоційною підтримкою на ва-
шому шляху до переосмислення 
процесу прибирання.

7 правил прибирання  
по-шведськи: інноваційна 
розробка з підтримки 
порядку в оселі

Поради господині



 

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

Феї і таємниця 
країни драконів

Жанр: мультфільм
Події розгортаються у напрочуд гарному 

краї Баяла, де живуть феї та ельфи. Колись 
тут було багато драконів, та нещодавно вони 
зникли. А коли не стало драконів, то не стало 
й магії. Усі ельфи пересварилися між собою а 
країна знаходиться на межі занепаду. Якось 
принцеса Сура знаходить покинуте яйце дра-
кона. Щоб драконеня побачило світ, Сурі разом 
з її друзями доведеться чимало потрудитися. 
Яйце потрібно віднести далеко в гори. Друзям 
доведеться докласти максимум зусиль аби 
доправити маленьке драконеня туди, де ще 
можуть жити дорослі дракони. 

Віддана
Жанр: романтика
Екранізація українського рома-

ну Софії Андрухович про життя та 
кохання відданої служниці Аделі у 
будинку доктора Ангера. Взаємини 
з дочкою доктора – Аделею та її мо-
лодим чоловіком. У колейдоскопі ко-
хання та ревнощів, подвійних змістів 
та таємниць, межа між реальністю 
та вигадкою стирається. Витонче-
не вбрання, вишукані страви, про-
менади… Але що станеться, коли 
ілюзія зникне, а замість неї прийде 
реальність?

Прокляття
Жанр: жахи

Жінка у власному же домі зробила жах-
ливий вчинок – вона вбила свою же сім'ю. 
Ця жахлива подія назавжди затьмарила те 
місце, де вона було вчинена. Тепер кожна 
людина, яка увійде в цей будинок, буде про-
клята – і прокляття це воістину жахливе. З 
цього моменту їх починає переслідувати 
мстивий привид, який жадає тільки одного 
– смерті кожного, хто зайшов до кривавого бу-
динку. А це встигли зробити й ріелтор Пітер, 
і детектив Малдун... Вони обоє знаходяться 
у смертельній небезпеці, як і їхні близькі. 
Детектив готова на все, щоб урятувати свого 
сина від цього прокляття.

Хто тобі доктор?
Жанр: комедія
Так що Ви знаєте про удачу? Ось Серж 

виявився одним єдиним черговим лікарем на 
Святвечір. І, як Ви можете собі уявити, викли-
ків у нього більш ніж достатньо, ніколи навіть 
перепочити. Але ж роки вже зовсім не ті, болі 
в спині не дають спокійно проходити через 
такі навантаження, ось і в цей найбільш не-
відповідний момент його спина не витримала. 
Але вельми вдало повз проїжджав доставщик 
піци на ім'я Малек, який не проти допомогти 
старому доктору в його справі. Хлопець буде 
отримувати підказки від професіонала через 
навушник, що має створити видимість, що сам 
Малек і є тим самим доктором. Але кумедних 
ситуацій за цей вечір буде безліч!

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

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

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

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

Піца «Челентано» вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00 (0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА


