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річок: у Баранівці відбулися 
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Ірина Хоцька

У нашої 4-річної землячки 
лікарі діагностували злоякіс-
ну пухлину в печінці.

Підступна, важковиліковна хвороба ви-
явила себе, вже коли дівчинка перестала 
їсти, стала погано ходити та почала поводи-
ти себе нервово. Тоді батьки звернулися до 
лікарів. Медики одразу відправили Анюту 
на УЗД, яке і виявило наявність великого 
новоутворення в печінці дитини з частковою 
непрохідністю кишечника.

«Доня пройшла ряд складних обстежень, 
серед яких КТ, МРТ і численні аналізи. В Ін-
ституті раку м. Києва нам був поставлений 
діагноз «гепатобластома PRETEXT II з мета-
стазами в заочеревинні лімфовузли». На да-

ний момент пройдено два блоки хіміотерапії, 
які Аня переносить дуже важко», – розповідає 
мама дитини.

Днями ми зв̀ язалися з батьками хво-
рої дівчинки та дізналися, що зараз Аня 
перебуває в одній зі столичних дитячих 
лікарень, де їй вже зробили операцію 
з видалення злоякісної пухлини. Попе-
реду на маля чекає блок хіміотерапії та 
ряд аналізів, на які у батьків просто не 
вистачає коштів.

Ми просимо вас не залишатися осторонь 
біди цієї родини! Навіть 10 гривень можуть 
стати вирішальними у боротьбі за маленьке 
життя.

4149499647102175 – реквізити банків-
ської картки тата Ані Макаренка Євгенія 
Сергійовича, на яку можна відправити 
допомогу дитині.

Наша редакція висловлює підтримку 
батькам дитини та вірить у щонайшвидше 
одужання Ані Макаренко!

Ірина Хоцька

30 січня кадро-
ві лави Головного 
управління націо-
нальної служби по-
ліції Житомирської 
області поповнилася 
новими обличчями.

На зегарку 10 ранку передос-
таннього дня не по-зимовому 
теплого січня. Старий бульвар 
замовкає у звичному як для 
робочого часу атмосферному 
вимірі.

Про те, що ми встигли вчасно 
прийти на присягу «вартових 
народу», нагадує помітна не-
рвозність вже без п̀ яти хвилин 
майбутніх поліцейських. Головне 
в цю мить зайняти правильне 
місце, де огляд поліцейських 
в шерензі, батьків і дітей буде 
найкращим. Займаємо перший 
ряд біля тих, хто вже буквально 
за декілька хвилин обіцятиме 
оберігати нас від злочинного сві-
ту та криміналу, що підступно 
вартує на боці зла нашого міста. 
Але ця сумна філософія швидко 
покидає журналістські думки, 
коли здіймаю очі на цих жінок 
та чоловіків, що прямо на наших 
очах тремтять від хвилювання, 
відчайдушно перебираючи 
холодними руками білосніжні 

рукавиці парадної форми нових 
поліцейських.

«Обіцяємо поважати та охо-
роняти права і свободу людини! 
Честь держави. З гідністю нести 
високе звання поліцейського та 
сумлінно виконувати свої служ-
бові обов̀ язки», – одразу після 
звучання «Ще не вмерла Укра-
їни» розпочинають складати 
присягу поліцейські.

Буквально ще декілька слів, 
і фінішна пряма довготривалої 
кадрової підготовки закінчиться 
мрією всього їх життя – вони офі-
ційно долучилися до лав полі-
цейських і вже не будуть тямити 
себе від радощів реалізації до-

бросовісно-посадових прагнень.
Починається крокування 

поліцейських. Гострі носки шкі-
ряних чорних чобіт застигають 
у невагомості – під ними стигне 
повітря. І їх гойдання зрадливо 
демонструє прокляті життєві 
терези. Точно так само вагаєть-
ся людська душа. Чи правильно 
зроблено вибір сьогодні? Ні, всі 
сумніви залишились позаду. 
Життя нещадне до тих, хто не 
звик рубати з плеча.

А далі знову гімн, урочиста 
хода в такт ритму мелодії дер-
жавного значення, з національ-
ною символікою в руках поліцей-
ських, що закінчилася неподалік 

священнослужителя Української 
Православної Церкви м. Жито-
мира, котрий вже очікував пра-
воохоронців для освячення їх 
голів свяченою водою.

«З Божою поміччю в добрий 
путь», – благословив на вірну 
службу українському народу 
намісник Бога на землі.

А далі слідували привітання 
близьких, поцілунки малечі та 
дарування квітів новоспеченим 
правоохоронцям. Певно, настав 
вже час залишити поліцейських 
на самоті з родинами і періо-
дично повертатися думками до 
моменту присяги. Приливами, 
сезонними потребами душі.

Маленька Аня терміново  
потребує вашої допомоги!

На Старому бульварі м. Житомира 
нові поліцейські складали присягу  
на вірну службу українському народу

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні читачі!  
Дорогі  
житомиряни!

Швидко минув перший 
місяць 2020-го року, який 
виявився небачено теплим 
і зовсім не зимовим. Мож-
ливо, дощ і мряка, а не сніг 
і морози позначилися на на-
строї людей, бо він сьогодні 
далеко не веселий, а більше 
сумний, стривожений і песи-
містичний. Воно й недивно – 
життя ледь не щодня дарує 
нам чергові і все нові при-
крості, проблеми лише мно-
жаться, а для їх подолання не 
вистачає ні сил, ні ресурсів, 
ні повноважень. Знову і вко-
тре ми опинилися наодинці 
із викликами життя, знову нас 
пригнічують новими тарифа-
ми, цінами, погрозами.

На жаль, чиновники і дер-
жава, яку вони представля-
ють щодня у своєму робочому 
кабінеті і за робочим столом, 
неспроможні зарадити і по-
легшити тягар існуючих про-
блем. Ми змушені стверджу-
вати, що влада вже давно не 
в силах спростити, оптимі-
зувати або ж навіть докорін-
ним чином вирішити щоденні 
проблеми більшості громадян. 
Люди й надалі змушені стояти 
у чергах, аби отримати довід-
ку чи оформити дріб’язкове 
погодження. Все це вимагає 
часу, сил, терпіння. Все це 
продовжує наше принижен-
ня і пригнічує нас. Найгірше, 
коли нас доводять до відчаю. 
Краще, аби ми гідно і адек-
ватно реагували на байдужого 
чиновника і ставили на місце 
нахабу. Ми маємо пам’ятати, 
що чиновник – це слуга на-
роду і служити людям – його 
найперший і повсякденний 
обов’язок. У цьому стосунку 
не може бути жодних виклю-
чень і жодних поблажок. Ми – 
люди, ми – громада, і ми – на-
род! Пам’ятаймо про це! І не 
забуваймо ні на мить!

КОЛОНКА
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24 грудня 2019 року НКРЕКП було при-
йняте рішення вилучити з рахунків за газ 
плату за його доставку. Вже у січні спо-
живачі природного газу отримають два 
окремих рахунки: один за газ, другий – за 
його розподіл. Щомісячний платіж за до-
ставку газу буде незмінним впродовж року.

Споживачі Житомирщини вже за сі-
чень отримають два рахунки: за газ від 
постачальника та за його доставку від АТ 
«Житомиргаз». Вартість послуг з доставки 
газу виключена із загального рахунку за газ 
і виставлена окремою квитанцією. Раніше 
вартість доставки газу розміщувалась в за-
гальному рахунку окремим рядком. Отож 
тепер споживачі газу зможуть краще розу-
міти, кому та за що вони сплачують кошти.

Для кожного клієнта вартість доставки 
газу розраховується індивідуально і зале-
жить від використаного ним обсягу газу 
у минулому газовому році. Газовий рік – це 
період з 1 жовтня по 30 вересня.

Щомісячний платіж за доставку газу 
розраховується наступним чином: індиві-
дуальний об’єм використаного газу ділиться 
на 12 частин та помножується на діючий 

тариф на доставку газу. Чинний тариф на 
розподіл (доставку) для АТ «Житомиргаз» 
з 1 січня 2020 року складає 1,07 грн. (з ПДВ).

Наприклад, споживач використав 100 
кубометрів газу на рік.

100 куб. м * 1,07 / 12 міс. = 8,92 грн.
Отже, щомісячна плата за доставку 

блакитного палива для такого споживача 
складе 8,92 грн. на місяць з ПДВ.

Для споживачів без лічильника (з газо-
вою плитою) щомісячна плата за доставку 
складатиме 5,80 грн на одну особу.

За доставку газу споживач може спла-
тити одним платежем – наперед, за кілька 
місяців. Таким чином, він зменшить свої 
витрати на комісію банку при проведенні 
платежів.

Комерційний директор АТ «Жито-
миргаз» Людмила Усик розповідає, що 
для зручності клієнтів об’єднали одразу 
два рахунки в особистому кабінеті. Тепер 
в одному сервісі на сайті 104.ua або у мо-
більних додатках 104 Mobile та 104 Mobile 
Light можна подивитися всю інформацію 
та розрахуватися як із «Житомиргазом», 
так і з постачальником газу.

Споживачі газу на Житомирщині 
отримають два рахунки за газ

Валерія Наумова

Проблеми з електронною чер-
гою запису до лікаря – ось із чим 
стикнулися житомиряни.

За словами бажаючих потрапити на прийом до 
лікаря, вже другий день вони не можуть записатися, 
адже робота сайту, з їхніх слів, – некоректна. Проте, 
спробувавши записатися на прийом самостійно, 
розуміємо, що сайт працює в звичайному режимі, 
потрібно уважно обирати лікаря та відслідковувати 
графік його роботи.

У дитячій лікарні імені В. Й. Башека Жито-
мирської міської ради коментують: записатися до 
деяких лікарів важко, проте сайт працює в нор-
мальному режимі і ніяких проблем з ним не було.

Місць на запис до вузького спеціаліста може не 
бути на декілька днів, саме тому важливо відслід-
ковувати інформацію на сайті, проте відсутність 
місць на запис не означає, що сайт електронної 
черги не працює.

У разі, якщо ви стикнулися з проблемами при 
електронному записі, перевірте, чи коректні дані вве-
ли, чи є нормальне підключення до інтернету, адже 
часто саме це є причиною проблем із роботою сайтів.

Ірина Хоцька

Електронний лікарня-
ний розпочнуть видавати 
в усіх вітчизняних медза-
кладах з 1 квітня 2020 року.

Про це повідомив заступник міні-
стра соціальної політики в Україні Олег 
Коваль на власній пресконференції для 
журналістів. «Мінсоцполітики спіль-

но з Міністерством охорони здоров’я 
планує запускати з 1 квітня електронні 
лікарняні», – заявив пан Коваль.

Також заступник міністра заува-
жив, що процес видачі електронного 
лікарняного відтепер стане автомати-
зованим.

Зазначимо, що така інновація 
у медичній сфері значно скоротить 
людині безперспективну втрату сво-
го вільного часу в чергах, оскільки 
повторний прийом у лікаря для за-
криття лікарняного просто втратить 
свою актуальність.

«Планується, що лікарняний, який 
буде відкривати лікар, матиме фіксо-
ваний термін. Кожна хвороба в серед-
ньому має відповідну кількість днів 
для лікування. Наприклад, певною 
хворобою людина хворіє 6 днів. Лі-
карняний відразу відкривається на 6 
днів. Він відкривається закритим. Якщо 
людина поправила своє здоров’я, вона 
може не йти до лікаря, щоб закрити 
лікарняний, а просто виходить на 
роботу. Якщо ж людина потребує ще 
лікування, вона звертається знову до 
лікаря, і в день закриття попереднього 
лікарняного відкривається новий», – де-
талізував ситуацію заступник міністра 
соціальної політики в Україні.

Підтвердила нам важливість, а голо-
вне готовність запровадження електро-
нних лікарняних на місцях заступниця 
міського голови Марія Місюрова.

«Електронні системи медичних за-
кладів м. Житомира готові до видачі 
електронних лікарняних. Як показала 
практика, ми маємо всі шанси, щоб лі-
карняний працював так само успішно, 
як у нас вже діє амбулаторна картка 
хворого», – прокоментувала ситуацію 
по м. Житомиру пані Марія.

Наостанок звернімо увагу на те, 
що усі лікарняні, котрі будуть від-
криті у паперовій формі хворими до 
1 квітня 2020 року, не втратять свою 
чинність перед вітчизняними робо-
тодавцями.

Житомиряни 
скаржаться 
на роботу 
електронної 
черги запису  
до лікаря

Починаючи з весни 2020 року, 
житомиряни почнуть отримувати  
лікарняний в електронному вигляді
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Ірина Хоцька

Нещодавно у Верхо-
вній Раді зареєстру-
вали законопроєкт, 
в якому пропонується 
збільшити штрафи 
водіям за порушення 
правил дорожнього 
руху. Про це стало 
відомо з офіційного 
сайту єдиного орга-
ну виконавчої влади 
України.

«Цей законопроєкт спрямова-
ний на вдосконалення механізму 
притягнення до відповідальності 
осіб, які допустили порушення 
правил зупинки, стоянки тран-
спортних засобів. Крім того, 
збільшуються санкції за відповідні 
правопорушення, а також санкції 
за зупинку або стоянку транспорт-
них засобів на місцях, позначених 

відповідними дорожніми знака-
ми або дорожньою розміткою, 
на яких дозволено зупинку або 
стоянку тільки транспортних засо-
бів, якими керують водії із інвалід-
ністю або водії, які перевозять осіб 
з інвалідністю», – йдеться в супро-
відній записці до вищезгаданого 
урядового документу.

Отож розберімося з кожним 
пунктом винесеного на розгляд 
законопроєкту окремо.

1. Сплатимо 3,5 тис. гривень 
за порушення швидкісного 
режиму в межах міста

Згідно з текстом законопроєк-
ту, співробітникам правоохорон-
них органів України пропонується 
штрафувати водіїв, які порушили 
максимально допустимий швид-
кісний режим в умовах міста 
(понад 50 км/год – авт.), на суму 
близько 3,5 тис. гривень. Зазна-
чимо, що поки провина за те 
саме порушення розцінюється 
у 510 гривень.

Крім того, нардепи ініціюва-
ли і перегляд штрафу за втечу 
з місця ДТП. Таких громадян 
пропонується карати на суму 

3,4 тис. гривень замість нинішніх 
255 гривень. За створення аварій-
ної ситуації на дорогах пропону-
ється карати водіїв на суму 1190 
гривень, нині 340 гривень. А во-
діїв, які сіли за кермо без прав, 
в поліції хочуть штрафувати на 
10,2 тис. гривень. Зараз за таке 
порушення потрібно сплатити 
штраф у 520 гривень.

2. За водіння в нетверезому 
стані «світитиме»  
тюремне ув̀ язнення

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 
року в Україні діє кримінальна 
відповідальність за кермування 
автомобілем у нетверезому ста-
ні. Новий же законопроєкт по-
силить покарання для тих, хто 
любить швидкісну їзду. Таким 
чином, якщо горе-водія спіймають 
у п'яному вигляді вдруге, то його 
можуть заарештувати на 10 діб та 
забрати права на керування авто-
транспортним засобом терміном 
на три роки. До речі, у разі, якщо 
через нетверезого водія, котрий 
спричинив ДТП, постраждала лю-
дина отримала травми середньої 
тяжкості, то порушнику доведеть-

ся розщедритися на 51–85 тис. гри-
вень або, у крайньому разі, сісти 
в тюрму на 3–5 років.

3. Пішоходам доведеться 
переходити дорогу в суворо 
відведених для того місцях!

Не забули в урядовому доку-
менті згадати про відповідаль-
ність пішоходів на наших дорогах. 
Тепер, якщо пішохід-порушник 

буде ігнорувати заборонені сигна-
ли світлофора або переходити до-
рогу в недозволеному місці, його 
легко можна буде притягнути до 
адміністративної відповідаль-
ності та оштрафувати на суму 
б255 гривень, замість нинішньої 
51 гривні.

Як стверджують в уряді, такі 
нововведення сприятимуть підви-
щенню рівню пильності власників 
авто на вітчизняних дорогах.

Валерія Наумова

За останній тиж-
день січня, за дани-
ми лабораторного 
центру, є підвищен-
ня епідемічного 
процесу щодо захво-
рюваності на ГРВІ та 
грип, який оціню-
ється як високий.

Про це говорили під час 
брифінгу щодо епідемічної 
ситуації у Житомирі. За сло-
вами заступниці міського го-
лови Марії Місюрової, наразі 
спостерігається перевищення 
порогу майже на 67%.

«У нас на 30 січня рівень за-
хворюваності на ГРВІ по Жито-
миру становить 1466 на 100 ти-
сяч населення, що на 41% вище 

рівня захворюваності минулого 
тижня. У більшості випадків за-
хворювання стосуються дітей 
віком 5–14 років. Серед дітей 
і пацієнтів, які перебувають на 
стаціонарному лікуванні, серед 
дорослих виявлено переважно 
грип. Наші заклади надають 

медичну допомогу в повному 
обсязі», – повідомила Марія 
Місюрова.

Серед молодшого населення 
протягом січня було майже 1700 
звернень, госпіталізовано з них – 
1400 дітей.

«За січень у стаціонар лікар-

ні звернулося 1690 дітей. З них 
госпіталізовано 1400 дітей. 1250 
дітей проліковано із встановлен-
ням діагнозів «вірусна інфек-
ція» та «грип». З них виявлено 
ускладнення – 224 пневмонії», – 
повідомив директор КП «Ди-
тяча лікарні ім. В. Й. Башека» 
Володимир Галайба.

Також під час брифінгу нага-
дали, що центр ПМСД працює 
з 8 до 20 години, а також в субо-
ту та неділю у разі невідклад-
них ситуацій. У разі хвороби 
найперше потрібно звертатися 
до свого сімейного лікаря або 
педіатра.

«За нашими даними, прак-
тично 85–87% населення вже має 
свого лікаря, вони задекларова-
ні. Практично 99% є декларації 
по педіатрії. А вже якщо є по-
треба, то сімейний лікар або 
педіатр направляє на лабора-
торне обстеження, а потім, якщо 
потрібно зробити рентген, кон-
сультацію вузьких спеціалістів 
або госпіталізацію в стаціонар – 

теж направляють», – пояснює 
Марія Місюрова.

Фахівці пояснюють, що, дій-
сно, можливості діагностики бу-
дуть ефективніші у стаціонарі, 
у кожному окремому випадку 
треба діяти індивідуально, і тут 
все залежить від того, куди вас 
спрямує лікар.

За словами заступниці місь-
кого голови, по місту наразі 
дуже багато самозвернень, осо-
бливо у вихідні дні, що спри-
чиняє навантаження на лікарні:

«Я хочу, щоб ми всі толерант-
но ставилися один до одного 
і з розумінням, тому що є наван-
таження на лікарні та на при-
ймальне відділення. Тут і черги 
виникають, і йде навантаження 
на лікарів. Є багато випадків, 
коли проблему можна вирі-
шити на рівні сімейного лікаря 
або педіатра на амбулаторному 
рівні. Якщо дійсно необхідно, то 
лікар спрямовує на стаціонарне 
лікування», – пояснила Марія 
Місюрова.

Українських водіїв збираються 
штрафувати по-новому: 3 основні зміни

У Житомирі на 67% перевищено епідпоріг  
по захворюваності на ГРВІ: хворіють діти,  
а лікарні – перенавантажені
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Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Хибні уявлення  
про електромобілі

Чого тільки не говорять про елек-
тромобілі, але загалом це від нево-
лодіння фактами або нерозуміння 
ситуації.

Багатьох цікавить можлива від-
стань, яку може проїхати електромо-
біль. Ніхто не може назвати конкрет-
ну кількість кілометрів, бо вона – ін-
дівідуальна для кожної моделі авто, 
але максимально наближається до 
500 кілометрів.

Дуже багато факторів, які вплива-
ють на відстань пробігу. Виникають 
питання про ціну на електромобілі 
і їх обслуговування. Автомобілісти 
знають, а хто не розуміє, пояснюю: 
електромобілі не потребують мас-
ла, палива і мають менше рухомих 
частин. Менше деталей – менше об-
слуговування і рідше ремонт. Дви-
гун внутрішнього спалювання має 
близько 1200 деталей, які потрібно 
з`єднати між собою, а у електромо-
біля їх всього 17. Відсутня система 
вихлопних газів та інші системи, але 
є проблеми з шинами, які у електро-
карів зношуються швидше, бо у них 
більший крутний момент. Вони по-
требують заміни уже після 25000 км 
пробігу, а це тільки 50% ресурсу шин 
бензинових та дизельних двигунів.

Електромобілі мають ККД вищий 
90%. Чим вища швидкість, тим біль-
ше електроенергії потребує автомо-
біль, і тим більше нагрів і двигуна, 
і батареї. Виникає питання про по-
жежну безпеку. Якщо мова про ав-
томобілі з двигунами внутрішнього 
спалювання, то інформації багато 
і жахливої. Електромобілі теж ма-
ють здатність горіти, в основному 
в результаті ДТП через АКБ. Вони 
мають захист від удару і розриву ба-
нок, але… Горять, бо мають горючий 
інтер`єр. Правда, вже зовсім скоро 
на електромобілях з`являться твер-
дотільні літієві АКБ. в яких відсутня 
рідина і які здатні працювати при ви-
соких температурах. До речі, компа-
нія Toyota розпочне встановлювати 
такі АКБ вже у 2020 році.

Питання про надійність енергосис-
теми при одночасній зарядці великої 
кількості електромобілів. При одно-
часній зарядці гіпотетичних 3,3 млн 
електрокарів сумарна потужність 
складе лише 1,5 ГВт, а це лише 
близько 2% від спільних показників. 
Інша справа – кількість і якість місць 
зарядки. У Великобританії у 9000 
населених пунктів є близько 14 500 
пунктів зарядки. Ми поки відстаємо 
у цьому питанні.

Електромобілі вдосконалюються, 
і за ними – майбутне.

КУТОЧОК

ВОДІЯ

Ірина Хоцька

Якщо ви думаєте, 
що це – жарт, то це, 
на превеликий жаль, 
наші вітчизняні 
реалії.

Ініціатором цієї ідеї став 
один із наймолодших депутатів 
Верховної Ради від партії «Слуга 
народу» Євгеній Брагар. Саме 
він у прямому ефірі однієї із 
вечірніх програм «112 каналу» 
порадив старенькій пенсіонерці 
продати собаку, а за отримані 
гроші розрахуватися за кому-
нальні послуги.

Власне ця скандальна заява 
пролунала з усіх телеекранів на-
шої країни у п`ятницю, 31 січня, 
на телеканалі «112» 
посеред прямого 
ефіру програми 
«Голос народу».

Історія поча-
лася так: у студію 
ви щ е зг а д а н ог о 
т е лек а на лу  з а -
т е л е ф о н у в а л а 
жителька Кірово-
градської області 
Любов Павлівна 
із запитанням до 
депутата, що їй ро-
бити, якщо коштів 
ледь вистачає на 
оплату платіжки 
за газ, оскільки її 
щомісячна пенсія 
с к ла д ає  вс ьог о 
лише 2 тис. гри-
вень на місяць. 
А за загальними 
п і др а х у н к а м и , 

з урахуванням значного по-
дорожчання буквально всього 
після оплати комунальних 
послуг на життя у пенсіонерів 
залишається лише 107 гривень. 
І це на цілий місяць!

А от відповідь нардепа на за-
питання Любові Павлівни була 
просто шокуюча. «Якщо є соба-
ка елітної породи, людина може 
продати її у будь-який момент, 
спокійно оплатити платіжки 
і жити собі далі», – з цілковитим 
спокоєм та байдужістю в очах 
відповів 25-річний депутат.

У відповідь депутату пані 
Любов сказала, що свого ста-
рого дворового песика вона 
продавати не буде. А от само-
му депутату краще було б щось 
продати, як зазначила жінка.

«Нехай краще він свій мозок 
продасть. Так буде краще. Як 
керувати не вміє», – прокомен-
тувала висловлювання пана 

Брагара у свій бік пенсіонерка 
з Кіровоградщини.

І думку про те, що молодий 
чиновник дійсно сказав дурницю, 
активно підтримали користувачі 
соціальної мережі «Фейсбук», які 
зробили зі слів Євгенія Брагара 
«притчу во язицех».

Приміром, відомий полі-
толог Костянтин Бондаренко 
зіронізував наступним чином:  
«Я не боюся підвищень цін на 
газ і електроенергію! У мене 
чотири собаки елітних по-

рід. І елітний кіт. 
І  обидві нирки 
у мене здорові, 
якщо що».

До речі, поді-
бні приклади на-
хабної поведінки 
«слуг народу» по-
ширила адвокат 
Олена Лукашенко.

«Немає гро -
шей – продайте 
собаку; Сотні ти-
сяч доходу – не-
достатньо, щоб 
народити і  ви-
ховати дитину; 
Я не можу жити 
на міністерську 
зарплату», – міс-
тилося у дописі 
пані Олени.

Під кінець розповіді про 
ганебний вчинок тих, хто має 
оберігати та любити тих людей, 
за рахунок податків котрих вони 
живуть, зазначимо, що у своїй 
щорічній декларації Брагар 
показав володіння грошовими 
активами у розмірі близько 
56 тис. гривень на банківсько-
му рахунку. Тож тепер добре 
розуміємо, чому нардеп зовсім 
не переймається проблемами 
українського народу.

УРЯДОВА СЕНСАЦІЯ:  
Українці можуть сплачувати  
комунальні послуги… собаками!?
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Приїхав, побачив, пообіцяв і… поїхав – візит 
прем`єр-міністра Гончарука до Житомира

Микола Корзун

Останній січневий 
день 2020-го року 
у Житомирі був по-
значений приїздом 
Прем`єр-міністра 
України Олексія Гон-
чарука.

Візит глави уряду до Житомира 
був «тематичним», і саме у най-
ближчому до столиці обласному 
центрі О. В. Гончарук мав обгово-
рити ситуацію із термосанацією 
(утепленням) житлових багатоквар-
тирних будинків. Програма заходу 
була дуже простою: Прем̀ єр при-
буває до Житомира, у самісінькому 
центрі міста зустрічається із керів-
ництвом міста та області, які зна-
йомлять найголовнішого урядового 
начальника із результатами уте-
плення житлової п’ятиповерхівки 
по вулиці Небесної Сотні, 16. За-
тим у приміщенні Житомирської 
обласної держадміністрації про-
ходить нарада, яка завершується 
відвідинами однієї із управлінських 
компаній («Домком»), що обслуго-
вує сьогодні більше сотні багато-
поверхівок житомирян.

Задуманий сценарій візиту 
Прем̀ єр-міністра Кабміну України 
до Житомира був виконаний всьо-
го за дві з половиною години. Спо-
чатку Олексій Гончарук прибув до 
будинку навпроти Житомирського 
універмагу (Небесної Сотні, 16), 
почув розповідь мера Житомира 
Сергія Сухомлина про здобутки 
міста у плані утеплення багато-
квартирних будинків. В осно-
вному утеплюють своє житло ті 
жителі Житомира, які створили 
об`єднання співвласників бага-
токвартирних будинків (ОСББ). 
Керівник такого ОСББ Людмила 

Галліна також розповідала главі 
українського уряду про те, що за 
взяті кредитні кошти будинок вда-
лося утеплити, що дало суттєвий 
ефект – за тепло та електроенергію 
мешканці ОСББ відтепер щоміся-
ця платять вдвічі менші кошти. 
Варто зауважити, що кредити, 
які змушене було взяти ОСББ по 
вулиці Небесної Сотні, 16, були 
недешевими: банківські ставки за 
користування кредитом сягають 
22%. Звісно, за 10 років мешканці 
будинку, сплачуючи щомісяця по 
80 грн за погашення кредиту, із 
банком розрахуються. Однак важ-
ливо, що Прем̀ єр-міністр Украї-
ни, відповідаючи на запитання 
голови ОСББ щодо можливості 
отримати пільговий кредит ще й 
для утеплення даху будинку, через 
який зараз «втікає» багато тепла, 
зазначив, що вже за рік-півтора 
банківська ставка на отримані 

кредити значно зменшиться і ся-
гатиме 10–12%. Яким саме чином 
буде досягнуто такого швидкого 
прогресу в отриманні кредитних 
коштів, О. В. Гончарук не уточ-
нив, але сама по собі новина про 
здешевшення кредитних коштів 
в Україні стала знаковою.

Далі прем`єр-міністр прово-
див нараду у стінах Житомирської 
ОДА. Журналістів для участі 
у нараді не запрошували, отож 
довідатися про певні ініціативи, 
пропозиції чи висновки, озвучені 
під час наради, нам не вдалося. 
Ми розуміємо, що термосанація 
(утеплення) є винятково і, оче-
видно, важливою потребою для 
більшості будинків у Житомирі, 
але до повного її вирішення тут 
ще далеко. Хоча, звісно, можна 
погодитись, що Житомир у ході 
термосанації житлового фонду за-
ймає лідируючі позиції у загаль-

нодержавному вимірі. Цікаво, що 
Олексій Гончарук не поцікавився 
тим, що Житомир досі розвиває 
лише централізовану схему те-
плопостачання, яка у більшості 
міст Європи помітно поступається 
автономному опаленню будинків. 
Адже Житомир сьогодні залучає 
потужні кредитні кошти ЄБРР 
для того, щоб замінити багатокі-
лометрові тепломагістралі, щоб 
встановити у кожному із будинків 
індивідуальні теплові пункти (ІТП) 
і досягти при цьому оптималь-
них цін на тепло. Автономізація 
теплопостачання (особливо у так 
званих «спальних» мікрорайонах 
великих міст) є значно дешевшим 
напрямком, про що сьогодні ка-
жуть у всьому світі. У нас, в Україні 
і зокрема – у Житомирі, думають 
інакше, а тому десятки (а згодом 
і сотні) мільйонів гривень тут на-
правляють ще й на термосанацію 

житлових будинків. Все це вима-
гає колосальних коштів, а тому 
від цього дуже страждає бюджет 
міста, оскільки вже у 2019-му, а ще 
більше – у 2020-му роках, із місь-
кого бюджету міста Житомира на 
виплату кредитів щороку буде ви-
трачено 130 (і більше) мільйонів 
гривень. Зрозуміло, що такий 
борговий тягар змусить владу 
міста Житомира у найближчі 
роки утриматися від розвитку та 
зміцнення головних завдань му-
ніципального розвитку. Тому на 
певний час у Житомирі доведеться 
утриматися від будівництва шкіл, 
садочків, транспортних розв̀ язок, 
мостів і т. п. Хтозна, чи думав про 
це Олексій Гончарук під час сво-
го робочого візиту до Житомира. 
Можливо, й так, але посада міні-
стра з питань комунального госпо-
дарства (Альона Бабак вже випурх-
нула у відставку) зараз вакантна, 
і якраз відсутність справжнього 
фахівця з питань теплопостачання 
та енергозбереження під час візиту 
до Житомира давалася взнаки.

Однак в цілому Олексій Гон-
чарук, який після ознайомлення 
із утепленим будинком встиг 
підійти до журналістів і відпо-
вісти на 3–4 запитання, народу 
сподобався. Тримається вільно, 
намагається бути максимально 
уважним і відвертим у спілкуван-
ні із людьми. Помітив житомирян, 
які нагадали йому про АЗС, яка 
будується на проспекті Незалеж-
ності із грубими порушеннями 
усіх мислимих норм. Пообіцяв 
вплинути, з̀ ясувати суть пробле-
ми і т. п. Звісно ж, після того, що 
було, після того як мер Житомира 
і губернатор Житомирської облас-
ті зупинити будівництво АЗС не 
змогли (чи не забажали), сподівань 
на допомогу від Олексія Гончарука 
небагато. Очевидно, й користі від 
поїздки Прем̀ єр-міністра України 
до Житомира також не набагато 
більше.

Дорогу дітям: 1 квітня пологи 
стануть безкоштовними

Ірина Хоцька

Про те, що з по-
чатку квітня пологи 
стануть безкоштовни-
ми, повідомили у Мі-
ністерстві охорони 
здоров̀ я України.

Кошти у розмірі 8,5 тис. гри-
вень за кожну породіллю всім ме-

дичним установам сплачуватиме 
Національна служба здоров'я.

У цю суму, яка буде виділя-
тися на жінку, будуть входити: 
фізіологічні пологи, кесарів роз-
тин, ліки, палата та медична 
допомога у критичних станах. 
Виявляється, що ця сума буде 
залишатися сталою. Причина 
тому – запобігання «пробуджен-
ня спокуси легкого заробітку» 
серед лікарів шляхом призна-
чення жінці кесаревого розтину 
без відповідних на те медичних 
показників.

Але якщо у лікарні все ж таки 
спробують вимагати гроші з поро-
діллі або з її рідних за стандартні 
послуги, такий пологовий буди-
нок назавжди втратить контракт 
із НСЗУ.

Зазначимо, що йдеться лише 
про безкоштовне надання стан-
дартної медичної допомоги по-
роділлі. До цього переліку не 
входить, наприклад, переведен-
ня породіллі у палати поліпше-
ного типу. Вони так і залишаться 
виконувати функцію додатково-
го заробітку пологових будинків. 

А за таку палату у середньому 
потрібно буде доплатити дві-
три тисячі гривень і ще тисячу –  
за харчування.

Також якщо жінка захоче са-

мостійно обрати собі лікаря, це 
коштуватиме додаткових грошей, 
але ця сума буде фіксованою і з неї 
будуть сплачуватись податки до 
державної казни України.
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Напад на чоловіка 
стався 30 січня 2020 
року о 21 годині по-
близу вул. Короленка

Таку інформація розмістила 
на своїй персональній сторінці 
у фейсбуці дружина постражда-
лого Ольга.

«На мого чоловіка, який пра-
цює в таксі, сьогодні ввечері скоїли 
напад. Двоє хлопців, яких він віз, 
витягнули з машини, жорстоко 
побили, кинули на заднє сидіння 
машини і спробували викрасти 
авто. Били на дорозі по вул. Ко-
роленка. Машина сріблястий ла-
нос, час 21:00», – розповіла Ольга 
Новаковська.

Наразі постраждалий пере-
буває на лікуванні в одному з ме-
дичних закладів м. Бердичева.

«Вони закинули мене на заднє 
сидіння авто. Я майже знепритом-
нів. Самі нападники сіли за кермо 
мого авто та почали влаштовувати 
форсажі містом. Коли я повер-
нувся до тями, мене стали бити, 
я почав кричати. Вони пересадили 
мене на переднє сидіння, а потім 
знову почали бити», – коментує 
ситуацію із зазіхання на його 
здоров̀ я постраждалий таксист 
Руслан.

Як стало відомо, правоохо-
ронними органами м. Бердичева 
було встановлено особи злочин-
ців, а за фактом жорстокого по-
биття людини вже розпочато 
кримінальне провадження за 
ст. 125 (умисне легке тілесне 
ушкодження) Кримінального 
кодексу України. У зв̀ язку із вчи-
неним злочином, нападникам 
загрожує до 2-х років тюремного 
ув̀ язнення.

5 січня до Малинського від-
ділення поліції надійшло по-
відомлення про виявлення 
у соціальній мережі відео, що 
може свідчити про жорстоке по-
водження з твариною. Заявник 
припустив, що події відбувалися 
в одному з районів Житомир-
щини, – повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомирської 
області.

Під час перевірки поліцейські 
Малинського відділення встано-
вили особу чоловіка, причетного 
до подій. Вони розшукали 22-річ-
ного жителя району, який у ско-
єному зізнався. Чоловік розповів, 
що подія відбувалася у грудні 

минулого року.
Після проведення необхідних 

слідчих дій днями чоловікові ого-
лошено про підозру у вчиненні 
кримінального діяння, передбаче-
ного ст. 299 (жорстоке поводження 
з тваринами) КК України.

Найближчим часом плануєть-
ся завершити досудове розсліду-
вання та скерувати обвинувачення 
щодо парубка до суду, – повідомив 
начальник Малинського відділен-
ня поліції Михайло Старовойт.

Законодавством за такі дії 
передбачено покарання у вигля-
ді арешту на строк до 6 місяців 
або обмеження волі на строк до 
3 років.

Розповсюджувачі 
наркотиків настільки 
знахабніли, що спо-
кійно продають свій 
«товар» через мережу 
інтернет.

Спочатку так звані дилери 
розписують все місто посилан-
нями на свої сторінки, де можна 
замовити наркотики, а зараз і зо-
всім нічого не бояться – виклада-
ють свої пропозиції на відомих та 
відкритих ресурсах.

До редакції «20 хвилин» звер-
нулася небайдужа житомирянка. 
Вона надіслала нам скріншоти 
пропозицій на одному з найпопу-
лярніших сайтів для замовлень, де 
місцева жителька Ірина пропонує 
різноманітні сорти марихуани та 
психотропні речовини.

Ми намагалися зателефону-
вати до горе-бізнесменки, проте 
слухавку вона не брала, а зго-
дом – вимкнула телефон. Ми ви-
рішили написати їй в особисті 
повідомлення на сайті, де вона 
займалась збутом наркотиків.

Переписка тривала близько 

двох годин. «Привіт, можна купи-
ти?» – запитуємо ми, на що отри-
муємо відповідь: «Звісно, можна… 
Що саме цікавить? Є чотири сорти 
насіння, шість сортів самого про-
дукту (марихуани – авт.), марки, 
LSD, фенчік… Вартість залежить 
від грамовки та сорту».

Цілий набір, і жодного побо-
ювання, що хтось її знайде. Далі 
запитуємо, як можна забрати, на 
що нам різко зазначають: «Бариги 
не паляться, залишаю закладки».

Щоб вивідати, хто саме займа-

ється продажем небезпечних ре-
човин, нам знадобилося декілька 
хвилин. Ми отримали номер кар-
ти з даними збувачки, знайшли 
її сторінки у соціальних мережах 
та передали зібрану інформацію 
до управління протидії наркозло-
чинності ГУНП в Житомирській 
області.

Будьте обережні! Якщо натра-
пили на подібні пропозиції – не 
ігноруйте, адже це велика про-
блема не лише для області, а і для 
всієї України.

3 лютого у Бердичеві стала-
ся фатальна ДТП, а водій, який 
вчинив наїзд на пішохода, з міс-
ця події поїхав геть. Поліцейські 
розшукали керманича та його 
транспортний засіб.

Попередньо встановлено, 
що 3 лютого близько 00:30 по 
вул. Ніни Сосніної водій авто-
мобілем травмував пішохода 
та одразу ж поїхав геть. Від 
отриманих тілесних ушкоджень 
46-річний житель с. Бистрика 
загинув, повідомляють у відділі 
комунікації ГУНП Житомир-
ської області.

Поліцейські опитали свідків та 
очевидців події, а також вилучили 
з місця ДТП слідову інформацію 
та інші речові докази.

У результаті уже за кілька 
годин поліцейські встановили 
керманича, 30-річного бердичів-
лянина. Також правоохоронці ви-
лучили автомобіль «Mitsubishi 
Galant», що перебував у гаражі 
з характерними для ДТП пошко-
дженнями.

У Бердичеві жорстоко 
побили таксиста

На Житомирщині 
розслідують випадок 
жорстокого  
поводження з твариною

Горе-бізнесменка з 
Житомира продає наркотики 
на популярному сайті

Наїхав на пішохода  
і поїхав геть: у Бердичеві 
розшукали горе-керманича
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Адвокат системи БПД 
допоміг визнати місце 
проживання дітей  
з батьком

Після розлучення Богдана та 
Наталії Мовчан (ім’я та прізвище 
змінені з етичних міркувань, – 
прим. автора) діти залишились 
проживати з матір’ю. Чоловік 
справно сплачував аліменти, 
але згодом дізнався, що колиш-
ня дружина без його відома від-
дала дітей до виховного закладу 
інтернатного типу.

Богдан Мовчан звернувся до 
Бердичівського місцевого цен-
тру з надання БВПД (надалі – 
місцевий центр). Чоловік пояс-
нив, що нещодавно розлучився 
з дружиною, та оскільки дружи-
на неналежним чином виконує 
свої обов'язки з утримання їхніх 
спільних дітей, бажав у судо-
вому порядку визначити місце 
проживання дітей. Богдан за-
значив, що в момент того, коли 
діти перебували у виховному 
закладі, він сплачував аліменти 
на утримання дітей в повному 
розмірі, визначеному судом. 
Згодом, дізнавшись про те, що 
діти перебувають у виховному 
закладі, чоловік забрав їх до 
себе додому та почав вихову-
вати і утримувати самостійно, 
оскільки мати дітей не цікавила-
ся ними та лише неправомірно 
використовувала на свої потре-
би сплачені аліменти.

Працівники місцевого центру 
призначили адвоката системи 
БВПД Анатолія Боголюба, який 
уважно дослідив матеріали 
справи та склав позовну заяву 
до суду. У подальшому адвока-
том було зібрано доказову базу 
по справі та успішно складено 
позицію представництва пози-
вача у суді, у якій було зазна-
чено, що позивач має відповідні 
умови для проживання дітей, 
офіційно працевлаштований та 
має стабільний дохід, не зло-
вживає алкогольними напоями 
та веде нормальний спосіб жит-
тя. Також у судовому засіданні 
були заслухані свідки, які з по-
зитивної сторони охарактери-
зували чоловіка та зазначили, 
що мати дітей, коли перебува-
ла у шлюбі та проживала разом 
з чоловіком, вела аморальний 
спосіб життя.

21.11.2019 Бердичівським 
міськрайонним судом винесе-
но рішення щодо задоволення 
позову Богдана Бойка, а саме: 
визначити місце проживання 
дітей з батьком.

З повним текстом судового 
рішення можна ознайомитися 
за посиланням http://reyestr.
court.gov.ua/Review/85975424

КОЛОНКА

Валерія Наумова

У четвер, 30 січня, 
у пресцентрі Жи-
томирської ОДА 
визначили основні 
напрямки роботи 
з підготовки пред-
ставниці Житомир-
ської області Анас-
тасії Четверікової до 
Олімпійських ігор.

Розпочалося обговорення з по-
дяки губернатора Віталія Бунечка: 
«Хочу щиро подякувати за те, що 
першу ліцензію на Олімпійські 
ігри в Токіо 2020 здобула Анас-
тасія Четверікова, а ми зі свого 

боку сприятимемо розвитку вес-
лування на байдарках та каное на 
Житомирщині».

Крім того, до Житомира 
приїхав головний тренер Націо-

нальної збірної команди України 
з веслування на байдарках і каное 
Юрій Чебан. За його словами, за-
раз спортсменам потрібно багато 
працювати та вдосконалювати 

свої навички, аби стати кращими 
в Олімпійських іграх.

«Передусім хотілося подякува-
ти за те, що ви особисто цікавите-
ся спортивними питаннями, тому 
що у Житомирі почала зароджу-
ватися гребля, створили колектив, 
команду, яка зараз буквально за 
рік вивела Житомир на лідируючі 
позиції в греблі.

Цього року ми маємо завдання 
боротися за ліцензію. Анастасія 
Четверікова зараз вважається 
основним претендентом на отри-
мання ліцензії до ігор у Токіо. Тож 
потрібно активно тренуватися, 
аби покращити вже досягнуті ре-
зультати, перемогти в проміжних 
змаганнях і вийти на Олімпійські 
ігри», – закликав Юрій Чебан.

Опісля голова Житомирської 
ОДА вручив стипендії та подарун-
ки спортсменам Анастасії Четвері-
ковій, Юліані Путніній та Кирилу 
Черноморову.

Ірина Хоцька

Така юна, а вже неймовір-
но міцна духом… У свої молоді 
роки житомирянка Юліана Пут-
ніна вже має успішний досвід 
з представлення України на рівні 
європейських чемпіонатів з акаде-
мічної греблі на байдарках. Вона 
зуміла привезти низку медалей 
та перемог до нашої Вітчизни. І от 
вже цьогоріч, завдячуючи своїй 
наполегливій праці, Юліана ви-
йшла на новий рівень спортивних 
досягнень. Житомирянка стане 
частиною команди українських 
спортсменів, що представляти-
муть Україну на чемпіонаті світу 
з греблі в Токіо!

�� Юліано, редакція на-
шої газети щиро вітає вас! 
Розкажіть про відчуття, які 
керували вами, коли ви почу-
ли радісну новину про те, що 
будете представляти Україну 
на чемпіонаті світу в Японії.

– Ой, це просто неймовірні 
емоції! Тепер я активно починаю 
підготовку до взяття ліцензії на 
допуск до чемпіонату в Токіо! Це – 
дійсно велика честь для мене!

�� Як довго тривала під-
готовка до спортивних 
змагань на міжнародному 
рівні?

– Я ще готуюся. Знову ж таки 
повторю, що чекаю на отримання 
вищезгаданого документа. А вза-
галі підготовка тривала дуже 
довго. Спочатку це 3 роки в юні-
орській збірній з академічного 
веслування на байдарках, а трохи 
пізніше – перехід до вже дорослої 
збірної.

�� Коли до вас прийшло 
усвідомлення того, що ба-
жаєте присвятити своє жит-
тя саме цьому виду спорту?

– Це у нас родинне. Мої бать-
ки так само професійно займа-
лися веслуванням. Спочатку я на 
це не дуже зважала. Вирішила 
спробувати себе у спортивній гім-
настиці. Займалася нею близько 
10 років, і лише декілька років 
тому зрозуміла, що краще піти 
по стопах батьків.

�� Ви – успішна представ-
ниця збірної Житомирщи-
ни з академічного веслуван-
ня на байдарках. Чи були 
пропозиції конкурентів 
щодо вашого переходу до 
складу інших збірних об-
ластей України?

– Звісно, були, але я віддана 
нашій Житомирщині. Загалом, 
коли я починала свою кар̀ єру 
у веслуванні, то деякий час була 
у складі збірної Харківщини. Але 
була там недовго, бо все ж таки 
мріяла повернутися до нас.

�� Кого вважаєте своїм 
найбільшим конкурентам 
в Токіо?

– Передусім я завжди кажу, 
що найперший та найбільший 
конкурент для нас – це ми самі. 
А стосовно вашого запитання, 
то вважаю своєю гідною супер-
ницею канадійку Лоренс Венсан. 
Вона – професіонал своєї справи. 

Перемогти її – це велика честь для 
кожного спортсмена у нашому 
виді спорту.

�� Підсумовуючи нашу 
розмову, як ви оцінюєте 
наші шанси на перемогу?

–   Д у ж е  п о з и т и в н о . 
Пам̀ ятайте, що будь-який старт – 
це відмінне тренування у житті 
кожного з нас!

Житомирянка здобула першу ліцензію 
на Олімпійські ігри в Токіо 2020

Пишаюся тим, що у 2020 році мені випала 
честь представляти Україну на чемпіонаті світу 
з академічної греблі в Токіо! – Юліана Путніна
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Як замість масла  
продають фальсифікат

Тарас Боросовський,  
      Ірина Хоцька

Нещодавно проведена 
тотальна перевірка зразків 
вершкового масла показа-
ла наявність у його складі 
заборонених компонентів 
і пальмових жирів.

– Пальмова олія і так є жиром немолоч-
ного походження! Законом «Про молоко 
та молочні продукти» в Україні і так за-
боронено фальсифікувати молоко, кефір, 
ряжанку, йогурти, сметану, масло і сири 
замінниками молочного жиру, – зазначає 
керівник відділу тестування Центру екс-
пертиз «Тест» Ніна Кільдій.

Проте, попри вимоги закону, вироб-
ники під виглядом вершкового масла 

масово продають рослинно-олійну суміш 
або ж навіть спред.

Спред замість масла
Для усіх молочних продуктів пробле-

ма якості постала з різким скороченням 
поголів’я ВРХ. Нестача молока достатньої 
жирності особливо відобразилася на 
можливості випуску масла. Розраховані 
на масове виробництво продукту, вироб-
ничі лінії працювали на мінімальних по-
тужностях, що призводило до зменшення 
рентабельності і навіть збитковості вироб-
ництва масла. Одночасно значно зростала 
ціна для кінцевих споживачів, і більшим 
попитом стали користуватися замінники 
тваринного масла. Виробники перейшли на 
виробництво спредів – рослинно-вершкових 
сумішей або випуск молочно-рослинних 
паст. Остаточне узаконення замінників 
масла відбулося у 2006 році, коли в Україні 
запровадили ДСТУ 4445:2005 «Спреди та 
суміші жирові».

Водночас багато виробників намага-
ються ошукати покупців, зазначаючи на 
пакуванні «масло». Цього не можна роби-
ти, навіть якщо додана незначна кількість 
рослинних жирів. Продуктове масло, за 
вимогами ДСТУ 4399:2005, на 100% має 
складатися виключно з молочних жирів, 
тобто вироблене з молока без додавання 
жодних домішок.

Проведена у кінці минулого року пере-
вірка підтвердила наявність масової фаль-
сифікації масла. За оприлюдненими про-
токолами випробувань держпідприємства 
«Вінницястандартметрологія», не відпові-
дають вказаним на пакуванні параметрам 
ДСТУ зразки відразу декількох виробників, 
продукція яких продається на Житомир-
щині. Управління Держпродспоживслужби 
забракувало масло від ДП «Старокостян-
тинівський молочний завод» з Хмельнич-
чини, ТОВ «ОМПК Славія» (м. Охтирка), 
ТОВ «Гранд-молпродукт» з Полтавщини 
та ТОВ «Богодухівський молзавод», роз-
міщеного у Харківській області.

Окремо слід звернути увагу, що в цей 
перелік потрапило й масло солодковершко-
ве від ДП «Ружин-молоко. Такі ж претензії 
щодо невідповідності виробленої продукції 
та випуску фальфікату Держпродспожив-
служба пред'явила до двох інших вироб-
ників – ТОВ «Миколаївмолпром» з смт 
Доманівка та ТОВ «Вівальді Д» з смт Нова 
Ушиця на Хмельниччині. Продукція даних 
двох підприємств регулярно закуповується 
в заклади освіти області.

З метою запобігання реалізації фаль-
сифікованої продукції, за рішенням Дер-
жпродспоживслужби, обіг вищевказаних 
харчових продуктів тимчасово припинено.

– Складність у притягненні до відпо-
відальності виробника полягає в складному 
ланцюжку посередників, через який про-
дукція доходить до споживача. Трапляють-
ся випадки, коли виробник переконує, що 
його продукцію підроблюють, – запевнює 
перший заступник керівника Держпрод-
споживслужби в Житомирській області 
Ігор Волківський.

З цього року у підпорядкованій облас-
ному управлінню Держпродспоживслужби 
лабораторії планують визначати наявність 
немолочних жирів у складі масла. Наразі 
необхідного для цього обладнання немає.

• До того ж термін «фальсифікат» за-
конодавчо досі не визначений. Насампе-
ред продукт має бути безпечним. Якщо 
замовник розраховує на відповідність якос-

ті – продукцію слід закуповувати напряму 
у виробника та представити дослідження 
по безпеці і відсутності немолочних жирів, – 
підсумовує Ігор Волківський.

Контроль якості в дитсадках
З ліквідацією централізованої бухгал-

терії у департаменті освіти Житомирської 
міської ради кожен освітній заклад міста 
самостійно проводить закупівлі та оголо-
шує торги залежно від потреби. Найбіль-
ше їх проводять дитячі садочки, оскільки 
самостійно готують для дітей їжу. Вартість 
масла, необхідного для приготування про-
тягом року страв, зазвичай не перевищує 
200 тис. грн, і відкритий тендер не про-
водять, публікуючи звіт про укладений 
договір.

Протягом останніх двох років усі жи-
томирські садочки укладають такі угоди 
з ТОВ «Акріс Логістік». Воно є офіційним 
дилером продукції «Рудь» Житомирського 
маслозаводу. На звернення департаменту 
освіти у минулому році масло двічі переві-
ряла лабораторія, яка посвідчила його від-
повідність вимогам стандартів та відсутності 
сторонніх домішок або немолочних жирів. 
У протоколі випробувань за листопад 2019 
року як підприємство-виробник вказується 
згадане вище ДП «Старокостянтинівський 
молочний завод», серед продукції якого 
Держпродспоживслужба виявила фаль-
сифікат. Цю ж невідповідність підтвердила 
перевірка, проведена у грудні 2019 року 
у межах кампанії «Стоп фальсифікат», 
коли в складі масла солодковершкового 
«Хуторок» лабораторія «Укрметртестстан-
дарт» виявила 7% немолочного жиру. Дане 
масло виготовляється на хмельницькому 
підприємстві під замовлення Житомир-
ського маслозаводу, про що свідчить надпис 
на упаковці.

Безпосередньо Житомирський масло-
завод вже понад два роки припинив виго-
товляти масло і навіть повністю демонтував 
виробничу лінію. Проте ще в одному прото-
колі за квітень минулого року виробником 
масла чомусь зазначений все той самий 
маслозавод з січневою датою випуску про-
дукції…

Цьогоріч департамент освіти Житомир-
ської міської ради та ТОВ «Акріс Логістік» 
підтвердили, що не будуть постачати в са-
дочки масло під торговою маркою «Рудь». 
На зміну йому посередник привозитиме 
продукцію заводу «Кременецьке молоко» 
з Тернопільської області. Угоди з дитячими 

 Поданий на тендер сертифікат від Миколаївмолпром, яке постачає фальсифіковане масло  Скріншот з ухвали суду по фасильфікованому маслу Миколаївмолпром

 На фото: керівник відділу тестування Центру експертиз «Тест» Ніна Кільдій
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садочками у 2020 році укладаються за ціною 
144 грн за кожен кілограм поставленого 
вершкового масла.

• Виробник не бажає напряму з нами 
працювати. Якщо б виробник був у Жи-
томирі, сконтактуватися з ним було б на-
багато простіше. І тоді б не стояло питання 
транспортування, – відповідає заступниця 
директора департаменту освіти Житомир-
ської міської ради Світлана Ковтуненко.

При департаменті освіти Житомирської 
міської ради створена комісія з якості, на 
яку покладені функції моніторингу та 
контролю за усіма поставленими в заклади 
освіти продуктами харчування.

– До масла не було жодних нарікань. 
Однак ми також візьмемо його на дослі-
дження. За бажанням батьків, у кожному са-
дочку завідуюча дитячим садочком надасть 
сертифікати та необхідні документи для 
підтвердження якості масла, – запевнила 
нас посадовиця.

Масло під криміналом
Набагато складніша ситуація із закупів-

лею масла в освітніх мережах та закладах 
області. Досить часто перемога в торгах 
здобувається за рахунок низької ціни, за 
якою нерідко стоїть сумнівна якість.

За випадками продажу фальсифіко-
ваного масла у 2017 році слідчий відділ 
управління СБУ в Житомирській області 
провів масові обшуки. Під час досудового 
розслідування встановили, що Житомир-
ська міжрайонна заготівельно-збутова база, 
як переможець відкритих торгів на постав-
ку масла вершкового, надала організатору 
торгів, управлінню освіти і науки виконав-
чого комітету Бердичівської міської ради, 
неправдиву інформацію про технічні та 
якісні характеристики предмета закупівлі. 
За укладеним договором для харчування 
дітей у дошкільних навчальних закладах 
мали сплатити 910,8 тис. грн. Як свідчить 
ухвала суду, протягом лютого-червня 2017 

року Житомирська міжрайонна заготі-
вельно-збутова база поставила до закладів 
Бердичівської міської ради «неякісну та не-
безпечну продукцію під виглядом масла 
вершкового, заподіявши майнової шкоди 
на загальну суму 147,5 тис. грн». З 2018 року 
матеріали кримінального провадження 
перебувають в суді і остаточний вирок не 
винесений.

Не менш показовим є масовий продаж 
фасильфікованого масла «Миколаївмолп-
ром». У Житомирську область його активно 
постачає столичне ТОВ «Асікс Груп». За 2 
роки товариство перемогло у 57 тендерах на 
понад 35 млн грн. Буквально днями договір 
з ним підписав й Житомирський прикор-
донний загін, запланувавши витратили 
568,8 тис. грн на придбання 4 тонн масла.

Однак перевірка миколаївських право-
охоронців показала, що ТОВ «Миколаїв-
молпром», у якого закуповує продукцію 
ТОВ «Асікс Груп», замість вершкового масла 
виробляє фальсифікат. У лабораторії переві-
ряли два зразки їхнього продукту – вершкове 
масло «Екстра» і вершкове масло «Селянське». 
В обох плитках в лабораторії знайшли 100% 
чого завгодно, тільки не вершків. У міськраді 
зазначили, що серед споживачів продукції 
«Миколаївмолпром» є міські навчальні за-
клади. Мер Миколаєва Олександр Сенке-
вич доручив після цього провести перевірку 
масла і молока від зазначеного виробника 
у навчальних закладах Миколаєва.

Ще 20 лютого минулого року поліція 
провела 135 обшуків у Миколаєві, Хмель-
ницькому та Одесі у справі про присвоєння 
коштів при поставках товарів для харчу-
вання миколаївських школярів. У поліції 
припускають, що махінації з продуктами 
могли провести, щоб привласнити 7 міль-
йонів гривень з бюджету.

Начальник Головного управління На-
цполіції в Миколаївській області Олександр 
Анохін публічно заявив, що слідчі дії в меж-
ах кримінального провадження за фактом 

розкрадання грошових коштів миколаїв-
ськими чиновниками на постачання про-
дуктів дітям проводилися ще з 2018 року, 
і підкреслив, що дії поліції «були тільки 
початком». Згодом у поліції заявили, що 
в маслі, яке вилучили зі складів у Мико-
лаєві, частка молочних жирів становить 
менше одного відсотка.

В торгах на закупівлю масла для об-
ласного дитячого протитуберкульозного 
санаторію «Лісовий берег» нещодавно 
перемогу здобуло знову ж таки згадане 
ТОВ «Асікс Груп». Договір з товариством 
вже підписали, і санаторій планує заку-
пити 2,5 тонни масла за 415 тис. грн. Про 
наявність кримінальних справ і масовий 
фальфікат продукції керівництву нічого 
не відомо.

– Ми обов’язково будемо відбирати 
зразки масла для перевірки в лабораторії, – 
стверджує заступниця головного лікаря 
Марія Бойко.

У санаторії запевнили, що обов’язково 
звернуть увагу і, в разі невідповідності 
якості масла, не будуть його купувати. По-
точною досить драматичною в масштабах 
країни ситуацією із засиллям фальсифікату 
занепокоївся навіть уряд. Озвучені плани 
з повернення посад ветеринарних лікарів 
на молочні підприємства та проведення 
планових перевірок і аудитів на відповід-
ність технології виготовлення виробниками 
продукції. Однак без якісного молока і під-
тримки молочного скотарства натуральне 
вершкове масло і в подальшому заміняти-
муть рослинними сумішами.

 Протокол зі зразками продукції Житомирського маслозаводу  Протокол зі зразками продукції по ДП Старокостянтинівський молочний завод

 Рішення про невідповідність якості масла Ружин-молоко

Ірина Хоцька

Тариф на тепло за сі-
чень знижено на 10%.

«31 січня на позачерговому засіданні 
міськвиконкому було переглянуто тариф 
на теплопостачання за січень.

Ціна опалення для житомирян у січ-
ні зменшена на 10% у зв’язку з тим, що 
«Нафтогаз» знизив ціну на газ на 15%. 
Об’єм ціни блакитного палива в тарифі 
на тепло складає приблизно 78%, тож 
зниження вартості послуги теплопос-
тачання складає 9,98%.

За пропозицією КП «Житомирте-
плокомуненерго» Дмитра Рогожина 
виконком проголосував за те, щоб до 

кінця опалювального сезону щоміся-
ця проводилось коригування тарифу 
на опалення для житомирян», – по-
відомляють у «Житомиртеплокому-
ненерго».

Зазначимо, що відповідні зміни на-
дійдуть до споживачів у квитанціях 
за січень 2020 року, які ми знайдемо 
у своїх поштових скриньках вже у лю-
тому цього року.

Тарифи на теплопостачання у м. Житомирі  
в середньому знизилися на 10%
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Руслан Мороз

Вже кілька років 
жителі Житомирщи-
ни потерпають від 
забруднення річок 
Хомора та Случ.

Місцеві жителі скаржаться, 
що в річках взагалі зникла риба 
й раки, неможливо не тільки 
купатися влітку, а й взагалі вода 
непридатна навіть для технічного 
використання. Про те, щоб вжи-
вати її, мова не йде – за результа-
тами досліджень, перевищення 
хімічних речовин у воді в рази 
більше гранично допустимих.

Тож вже вдруге у Баранівці 
було оголошено про проведення 
громадського обговорення щодо 
роботи Понінківської паперової 
фабрики, яка і є джерелом за-
бруднення річок. Понад 300 жи-
телів постраждалих населених 
пунктів зібралися 30 січня 2020 
року у Будинку культури м. Ба-
ранівка. Участь у громадських 
слуханнях взяли також жителі 
Першотравенська, Глибочка та 
Старої Гути. Також були присутні 
заступники голів обласних дер-
жавних адміністрацій Житомир-
ської та Хмельницької областей, 
народні депутати, депутати об-
ласної та місцевих рад.

Власне громадські обговорен-
ня стосувалися реконструкції 
очисних споруд. Основна вимога 
жителів Житомирщини, які вже 
неодноразово страждали від ски-
дів підприємства, – зупинка ро-
боти фабрики, доки власники не 
закінчать реконструкцію очисних 
споруд. Активісти переконують, 
що лише в такому разі фабрика 
зможе працювати надалі.

На початку заходу керівни-
цтво паперової фабрики пред-
ставило план реконструкції. Але 
на зауваження місцевих жителів 
жодної конкретної відповіді ке-
рівники надати не змогли, тому 
дуже часто звучала пропозиція 
надати зауваження до підпри-
ємства у письмовій формі та очі-
кувати офіційної відповіді.

Депутатка Житомирської об-
ласної ради Наталія Рибак так 
окреслила проблему із забруд-
ненням річок Случ та Хомора: 
«Проблема не нова, тягнеться 
роками. Проте незважаючи на 
постійні звернення громадян та 
депутатів Житомирської облради 
до правоохоронців, ні колишня, 

ні теперішня влада не вирішують 
дане питання – фабрика й далі 
працює без очисних споруд. Але 
питання варто ставити інакше: 
хто дав дозвіл на її роботу, не 
впевнившись перед цим у відсут-
ності загрози для навколишнього 
середовища та здоров’я людей? 
Сьогодні на берегах річки Хомора 
шар клею, знищені флора і фауна. 
Річка впадає у Случ, звідки бе-
руть воду міста і села двох облас-
тей. Так, у центральному водогоні 
Новограда-Волинського протягом 
останніх років фіксується низь-
ка якість води. Така ж ситуація 
і в частині населених пунктів 
Хмельницької області. Отже, 
від злочинної недобросовісності 
одного підприємця страждають 
сотні тисяч жителів України».

Присутні активісти по-
страждалих населених пунк-
тів зазначали, що очисні 
споруди Понінківської кар-
тонно-паперової фабрики 
потребують реконструкції. 
Вони повинні затримувати 
целюлозу, тоді до водойми по-
траплятиме вода, яка відпові-
датиме екологічним нормам. 
Якщо цього не буде зроблено 
і фабрика й далі буде отрую-
вати навколишнє середовище, 
люди обіцяють вдатися до 
радикальних заходів – залити 
труби, через які йдуть викиди, 
бетоном. Такі заяви свідчать, 
що відчай серед населення по-
силюється. До того ж заклики 
до таких радикальних заходів 
лунали неодноразово.

Раніше, після звернень міс-
цевих жителів, обстеження, 
проведені у березні 2016 року 
працівниками Держекоінспекції 
у Житомирській області, виявили 
у річці Хомора сотні тонн невідо-
мої желеподібної речовини, яка 
у деяких місцях її відкладення 
сягала 1 м, масове вимирання 
риби, раків, бобрів, ондатр, про-
цеси гниття та бродіння невідомих 
речовин, знижений рівень кисню.

Після цього слідчим відділом 
Баранівського відділення поліції 
Новоград-Волинського ВП ГУНП 
у Житомирській області було роз-
почате кримінальне проваджен-
ня за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 242 (порушення правил 
охорони надр) Кримінального 
кодексу України. Але справа 
гальмується тим, що кримі-
нальне провадження відкрито 
на території Житомирської 
області, а Понінківська карто-
нно-паперова фабрика роз-
ташована у Хмельницькій 

області, тобто важелів впливу 
немає зовсім.

Численні депутатські запити 
до тодішніх Генерального про-
курора та міністра внутрішніх 
справ України з проханням вжи-
ти термінових заходів щодо при-
пинення порушень екологічного 
законодавства та притягнення 
винних осіб до відповідальності 
також не мали наслідків. Тільки 
одного разу посадових осіб 
Понінківської картонно-па-
перової фабрики було притяг-
нуто до адміністративної від-
повідальності та пред’явлено 
претензії на відшкодування 
збитків, заподіяних держа-

ві, на загальну суму понад 
20 тис. грн. (!!!) Отже, в таку 
суму було оцінено життя 
жителів усіх прилеглих сіл та 
повне знищення всього живо-
го в річках.

Незрозуміло, чому після пер-
ших слухань у тому ж Будинку 
культури, які відбувалися 31 трав-
ня 2019-го року, реконструкція 
очисних споруд на Понінківській 
фабриці так і не зрушила з місця. 
Фактично дані слухання повто-
рюють попередні, але жодного 
зауваження, які були зроблені, 
не усунено.

А тим часом життя жителів 
сіл біля річок Хомора і Случ пере-
творилося на жахіття. Особливо 
постраждали жителі Першотра-
венська, Глибочка, Баранівки.

Представники самої паперової 
фабрики виправдовувалися тим, 
що на підприємстві, яке розташо-
ване на території Хмельницької 
області, працює більше 900 осіб, 
а підприємство справно платить 

усі належні податки до місцевого 
і обласного бюджету. Відповідно 
отримує всі необхідні дозволи та 
квоти в екологів Хмельницької 
області. А сусідам на територію 
Житомирщини Понінківська 
фабрика відправляє брудні та 
отруйні відходи, які давно вбили 
все живе у водоймах.

Як підсумок громадських об-
говорень присутнім журналістам 
надав свій коментар екологічний 
експерт Юрій Кириленко: «У мене 
зауваження до сьогоднішнього 
звіту. У травні минулого року було 
таке ж саме обговорення. На всі 
зауваження проєктанти не про-
реагували, і цілий ряд гострих, 
проблемних питань залишився 
невирішеним. Наприклад, це-
люлоза – це органічна речовина, 
яка дуже важко піддається біо-
логічній очистці. З проєкту не-
зрозуміло, як буде відбуватися 
очистка від целюлози. У запро-
понованих аеротенках вона не 
очиститься. По-друге, викликає 

сумнів стійкість аеротенку як спо-
руди. Запропоновано відсипати 
майданчик у ставку та зробити 
аеротенк за індивідуальним про-
єктом. Треба дві характеристики: 
несуща здатність ґрунту і наванта-
ження від аеротенку. Проєктанти 
не можуть дати такі параметри. 
І найбільша проблема – це ГДС 
(гранично допустимий скид). 
Зараз фабриці затверджений та-
кий граничний скид, що якщо 
скидати навіть згідно з цим доку-
ментом, річка буде мертва. Отже, 
державні структури видали їм 
свого часу такий ГДС, який нікуди 
не годиться».

Метою даних слухань у Бара-
нівці взагалі була спроба керів-
ництва Понінківської картонно-
паперової фабрики у черговий 
раз отримати дозвіл на скиди 
відходів картонно-паперового 
виробництва. Термін нині ді-
ючого дозволу завершується 
11 квітня 2020-го року, після 
чого фабрика мала б зупини-
тися і почати переоснащення 
очисних споруд.

Присутні нагадували, що були 
часи, коли Понінківська фабрика, 
десятиліттями виробляючи папір 
для всього Радянського Союзу, 
вважалася абсолютно безпечним 
підприємством. Річка Хомора ще 
кілька років тому була придатною 
для відпочинку, рибалки, а сьо-
годні про це не може бути й мови.

Отже, незважаючи на здійсне-
ні кроки, питання забруднення 
Понінківською картонно-папе-
ровою фабрикою водойм досі від-
крите. Присутні на громадських 
слуханнях одностайно наполя-
гали на тому, щоб керівництво 
Понінківської фабрики у найко-
ротший термін реконструювало 
очисні споруди та відшкодувало 
усі завдані довкіллю збитки. 
І проконтролювати цей процес 
повинна влада.

Великі проблеми малих річок: у Баранівці 
відбулися громадські слухання щодо 
роботи Понінківської паперової фабрики 



15 Середа, 5 лютого 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Екостиль

ЕКОСТИЛЬ: житомирянин  
виготовляє одяг і взуття з конопель 

Сьогодні однією 
з провідних течій 
вважається екостиль 
життя, адже кожен 
хоче жити в най-
кращих умовах, які 
позитивно впливати-
муть на здоров’я та 
комфорт.

Одяг та взуття – без цього не-
можливо жити, проте речі, які 
сьогодні пропонуються на рин-
ку, – це переважно ті предмети 
гардеробу, що зроблені з матері-
алів низької якості, синтетики та 
інших шкідливих матеріалів, що 
не лише не корисні для людини, 
а й засмічують навколишнє серед-
овище.

Все більшої популярності на-
бирає використання одягу з на-
туральних тканин, які не шкодять 
здоров’ю та легко переробляють-
ся. Такий одяг служить набагато 
довше і відрізняється особливою 
якістю.

У Житомирі продають чудо-
вий натуральний одяг з конопель, 

а виготовляє таке вбрання містя-
нин Олег Земнухов. Про його осо-
бливості, технологію виготовлення 
та вартість дізнавались журналіс-
ти редакції «20 хвилин».

�� Розкажіть, будь ласка, 
як Ви прийшли до створен-
ня одягу з конопель

– Це було дуже давно, років 

15 тому назад. Мої друзі зацікави-
лися таким одягом із закордону, 
а я вирішив поцікавитися, чи є 
такий одяг у нас, чи він зберігся. 
Чи є у нас виробництва, чи є ця 
культура? Я почав цікавитися, зби-
рати інформацію, їздити в науко-
во-дослідні інститути, на ярмарки. 
Починав зі взуття. Знайшов ткани-
ни, але вони були демотканиною, 

ще які були в скринях у бабусь, бо 
сучасних на той час не робили.

�� Наскільки це склад-
ний процес?

– Технологія починається із 
вирощування: коноплі потрібно 
виростити, зібрати, мочити, щи-
пати, процес доволі трудомісткий, 
як це робилося нашими пращура-
ми. Потрібно підготовити волокно 
до прядіння, вичісувати, 
потім ткати тканину. Про-
цес доволі складний. Але 
це – як спосіб життя. На-
приклад, раніше іншого 
способу отримати тканину 
не було. Взагалі це тради-
ція. Так само і з льону ви-
готовляли.

�� Які переваги та-
кого одягу?

– Коноплі – міцні і ма-
ють лікувальні властивості. 
Структура волокна труб-
часта, вона, як терморегу-
лятор, має антисептичні 
властивості. Вчені дослі-
дили бинт із конопляного 
волокна і бавовняного. То 
при використанні коно-
пляного бинта вчетверо 

швидше заживляються рани.
�� Чи дешевший він від 

одягу в магазинах?
– Такий одяг недешевий, про-

те порівняно з брендовими реча-
ми він коштує дещо менше. Якщо 
говорити про брюки чи сорочку, 
то їх вартість – 1000–1200 гривень. 
Якщо говорити про взуття, то воно 
від 1500 гривень.

День святого Валенти-
на – свято романтичне, ніжне, 
сповнене радості та теплих по-
чуттів. Вже зовсім скоро Жи-
томиром гулятимуть закохані 
пари, що даруватимуть свою 
посмішку та позитив оточую-
чим, а навколо все прикраша-
тимуть серцями. Ніхто не буде 
одиноким на це свято, адже 
любов – це все, що нас оточує.

Як святкуватимуть День 
закоханих у Житомирі, жур-
налісти редакції «20 хвилин» 
дізнавалися у містян.

«Це дуже хвилюючий 
день, адже від нього очікуєш 
виключно хороші емоції. Ми 
з хлопцем обираємо між тим, 
щоб повечеряти десь разом 
або сходити в кіно чи театр. 
Я вже підготувала йому по-
дарунок, сподіваюсь, він його 
оцінить», – ділиться студентка 
Іванна, 19 років.

«Що там святкувати? День 
як день», – коментує житоми-
рянин Павло, 34 роки.

«Ми особливо якось не 
святкуємо, але хотілося б якоїсь 
романтики у цей день. Може, 
з сім’єю сходимо кудись по-

гуляти або я приготую щось 
смачненьке. Мені чоловік кож-
ного 14-го дарує квіти», – розпо-
відає перукарка Ірина, 28 років.

«Подобається це свято, 
я дарую валентинки усім своїм 
друзям і рідним. Звісно, хочеть-
ся зробити приємно у цей день 
усім. Святкуватиму в компанії 

подруг», – зазначає студентка 
Тетяна, 22 роки.

«Я готую своїй коханій 
особливий сюрприз. Сподіва-
юсь, цей день вона запам’ятає 
на все життя. Це свято дуже 
світле, воно зближує людей», – 
розповідає адміністратор 
Олександр, 31 рік.

Благодійний фонд «Серце до Сер-
ця» розповів про підсумки 14-ї акції 
ВБФ та передав закуплене обладнання 
до Житомирської обласної дитячої 
клінічної лікарні.

«За результатами 14-ї акції ВБФ 
«Серце до Серця» – «Дитяче сердень-
ко – живи!» волонтерами України було 
зібрано 5 494 449, 24 гривень, з яких 
241 280,27 грн зібрали волонтери Жи-
томирської області.

Наша область зайняла 10 місце зі 
збору коштів серед областей України. 
Завдяки зусиллям волонтерів стало 
можливим поліпшення стану техніч-
ного забезпечення відділень дитячої 
кардіології», – розповідають у фонді 
«Серце до Серця».

У ході конференції обласній дитя-
чій клінічній лікарні передали облад-

нання на загальну суму 237 859,10 грн, 
куди входять:

– монітор артеріального тиску 
та електрокардіосигналів добовий 
SDM23 – комплект з 3 штук на суму 
202800,0 грн;

– електрокардіограф «БІОМЕД» 
ВЕ1200В – 1 штука на суму 35059,10 грн.

Цьогорічний напрям роботи 
фонду – це кардіологія та дитяча 
реанімація, адже є великою необхід-
ністю швидка діагностика хвороби 
та правильно поставлений діагноз. 
Вчасно розпочате лікування гаран-
тує збереження повноцінного члена 
суспільства та здорове майбутнє по-
коління.

Цього року планують зібрати 
500 000 грн на закуплення відповід-
ного обладнання.

Житомиряни в очікуванні Дня 
святого Валентина. Опитування

Всеукраїнський 
благодійний фонд 
«Серце до Серця» 
передав кардіологічне 
обладнання одній  
із дитячих лікарень
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Руслан Мороз,  
     Тарас Боросовський

У Житомирі чинов-
ники втратили доку-
менти вартістю майже 
в півтора мільйона 
гривень. А ще на пів 
мільйона проведено 
нікому не потрібних 
закупівель.

Після неодноразових публіка-
цій щодо розкрадань у сфері куль-
тури в нашій області ми з сумом 
знову повертаємось до цієї теми. 
За попередніми нашими публіка-
ціями слідчі органи вже відкрили 
кримінальні провадження, але 
справа розслідується, на жаль, дуже 
повільно. Цього разу представники 
влади вирішили самі звернутися із 
заявою про вчинення злочину до 
Національної поліції.

Від департаменту регіональ-
ного розвитку Житомирської 
обласної державної адміністра-
ції на адресу редакції надій-
шов лист-відповідь на запит 
із повідомленням про те, що 
в «розпорядженні департамен-
ту відсутня проєктна докумен-
тація по об’єкту "Реставрацій-
но-ремонтні роботи по будівлі 
Житомирського академічного 
українського музично-драма-
тичного театру імені І. Ко-
черги" на суму 1398379,66 грн. 
В зв’язку з даною пригодою, 
було подано заяву до Головного 
управління Національної по-
ліції в Житомирській області 
про вчинення злочину».

Це взагалі безпрецедентна 
подія: лише кілька місяців тому 
колишня очільниця управління 
культури Житомирської ОДА Те-
тяна Парфентієва та директорка 
муздрамтеатру ім. І. Кочерги На-
талія Ростова розповідали про 
грандіозну роботу з реставрації 
театру. Виявилося, що керуватися 
при цій реставрації немає чим, – до-
кументи просто зникли. Але постає 
питання: а чи існували вони взагалі?

Останнім часом проблеми 
в театрі з’являються регулярно. 
Руйнується будівля, через маленькі 
зарплати та величезні побутові про-
блеми актори звільняються та їдуть 
на заробітки за кордон. Слава одно-
го з найкращих колись театральних 
колективів, який завойовував перші 
місця та гран-прі на всіх фестива-

лях, вже трохи згасає. Колектив, не 
маючи змоги самостійно вирішува-
ти проблеми із функціонуванням 
театру, просто звільняється.

А ще недавно колишній віце-
прем’єр-міністр – міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко заявляв, що 
вже прийшов час Житомирському 
драмтеатру отримати статус націо-
нального. Але час іде, а театр тільки 
руйнується.

Так, у вересні 2019 року дирек-
торка театру Наталія Ростова про-
коментувала затримку з початком 
робіт з реконструкції: «Нічого не 
буде. Ви знаєте, що ми в липні 
очікували реконструкцію театру. 
Проєктно-кошторисна документа-
ція сьогодні вже готова, пройшла 
експертизу».

Тоді затримку списали на про-
ведення Другого міжнародного фо-
руму регіонів України і Республіки 
Білорусь, який відбувся 3–4 жовтня 
2019 року у Житомирі. Але гроші 
вже були виділені, адже ще у бе-
резні 2019 року голова Житомир-
ської ОДА Ігор Гундич анонсував 
реконструкцію Житомирського 
драмтеатру за 35 мільйонів гривень. 
Тоді планувалося, що для реалізації 
проєкту залучать кошти обласно-
го та міського бюджетів, а також 
Державного фонду регіонального 
розвитку. Серед об'єктів рекон-
струкції особливу увагу приділяли 
зоряному небу на стелі – це освітлю-
вання глядацької зали, оновлений 

глядацький зал та ліфт для забез-
печення доступності театру особам 
з інвалідністю.

До речі, також неодноразово 
зверталася увага всіх очільників 
відповідних установ області на те, 
що театр з моменту відкриття не 
зазнав жодної реконструкції. Сце-
на, електромережі та комунікації 
потребують майже повної заміни. 
На святі «75 років нашому театру» 
керівництво області обіцяло, що 
стовідсотково буде реконструкція. 
Але зараз ніхто не може відповісти 
на питання, чому не було виділе-
но кошти. В облдержадміністрації 
також зазначають, що у 2020 році 
втілювати зміни у театрі не плану-
ють, але від реконструкції об'єкта 
не відмовляються.

Ми зверталися до управління 
культури області з проханням на-
дати редакції змогу ознайомитися 
з концепцією реконструкції театру. 
Але на запит отримали відмову че-
рез наявність в угоді з виконавцем 
пункту про нерозголошення цієї 
інформації. Тож дану концепцію 
також в очі ніхто не бачив, крім 
тодішньої очільниці культури в об-
ласті Тетяни Парфентієвої та ди-
ректорки театру Наталії Ростової. 
Водночас, судячи з документів, ви-
кладених на сайті Prozorro, на кон-
цепцію витратили 99500 гривень 
без ПДВ. Ті ж, кому пощастило по-
бачити декілька малюнків даного 
проєкту, одноголосно заявили про 
неприпустимість такого концепту 

театру, адже він створює величез-
ні незручності як для акторів, так 
і для глядачів.

Власне проєкт «Послуги зі 
створення концепції дизайну 
внутрішнього простору та фасаду 
театру» виконував підприємець 
Андрій Михайлович Хір з дале-
кого від Житомира села Минай 
Закарпатської області.

Цікаво, що той самий Андрій 
Хір із Закарпаття надавав послу-
ги ще одному закладу культури 
нашої області – Житомирському 
обласному краєзнавчому музею. 
За підписом тодішнього та знову 
діючого директора закладу Рома-
на Насонова 13 квітня 2018 року 
укладений договір на 175 тис. грн 
за проєкт «Створення експозиції іс-
торичного та природничого відділів 
КЗ «Житомирський краєзнавчий 
музей» у будівлі магістрату за адре-
сою: м. Житомир, вул. Кафедральна, 
3». Як ми знаємо, на даний час там 
ще ведуться ремонтні роботи.

Метою технічного завдання за-
значено зокрема розробку ескізного 
та робочого проєкту дизайну екс-
позиції історичного та природни-
чого відділів у будівлі магістрату 
та ескізного проєкту будівлі окре-
мого фондосховища на території 
внутрішнього двору центрального 
приміщення музею. Знову у дого-
ворі є цікавий пункт про конфіден-
ційність, тож на жоден запит знову 
нічого ми не отримуємо. Постає 
питання про існування даного 

проєкту, якщо його ніхто не може 
побачити в законний спосіб. Окрім 
правоохоронних органів, звісно.

Повертаємося до муздрамтеа-
тру і також нагадуємо, що 11 грудня 
2018 року департамент регіональ-
ного розвитку Житомирської 
ОДА уклав договір з ТОВ «Група 
«Гарант» на розробку проєктної до-
кументації на будівництво об’єкта 
«Ремонтно-реставраційні роботи 
по будівлі Житомирського акаде-
мічного українського музично-дра-
матичного театру імені Кочерги» за 
1 мільйон 398 тисяч 379 гривень без 
ПДВ. Саме ці документи в нікому 
не відомий спосіб просто зникли.

Ситуація склалася наступна. 
Угоду уклали 10 грудня 2018 року. 
Через 4 дні проплатили 30% за до-
говором і 27 грудня решту – 70% 
від суми. Угодою прописано, що 
остаточна оплата виконується 
лише після фактичного виконання 
робіт, тому робочий проєкт у де-
партаменті мав бути ще у кінці 
позаминулого року.

На договорі стоять підписи 
директора ТОВ «Група «Гарант» 
Володимира Рябоненка та тодіш-
нього директора департаменту регі-
онального розвитку Житомирської 
ОДА Євгена Кульчицького, який 
пропрацював на цій посаді близько 
півтора року. При подачі декларації 
кандидата на посаду Євген Володи-
мирович зазначив, що він є декла-
рантом-бенефіціаром від виторгів 
на тендерах на суму у 82,2 млн грн.

Щодо ТОВ «Група «Гарант» нам 
вдалося встановити, що це сімей-
ний підряд. Чоловік – комерційний 
директор, а дружина Вікторія Воло-
димирівна – директор. За Володи-
миром Рябоненком зареєстровано 
близько десяти різних фірм. Всі за 
однією і тією самою адресою у місті 
Києві. Статутний капітал ТОВ «Гру-
па «Гарант» становить лише одну 
тисячу гривень. Ми намагалися 
зв’язатися з представниками даної 
компанії, але за жодним телефоном 
нам ніхто не відповів.

Як повідомило нам власне 
джерело, гроші, ймовірно, були 
заздалегідь перераховані після 
підписання акту виконаних робіт, 
але до початку виконання самих 
робіт, адже роботи зазвичай по-
чинаються після перерахування 
коштів. Підписують такі акти керів-
ники на свій страх та ризик, інакше 
фірми відмовляються працювати 
без передоплати, а оплату без акта 
зробити неможливо. Тож керівники 
стають заручниками ситуації. Най-
вірогідніше, так сталося і в цьому 
випадку: кошти були перераховані, 
а чи був виконаний сам проєкт – 

 ОДА сплатила 1,4 млн   за неіснуючу  
          документацію по   драмтеатру
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невідомо. Аналогічна ситуація на 
Житомирщині вже відбулася з про-
єктами сільських амбулаторій. Тоді 
очільник області Віталій Бунечко 
вимушений був звернутися до пра-
воохоронних органів із заявою про 
вчинення злочину.

Якщо повернутися до проєкту 
реконструкції театру, то з відкритих 
джерел можна побачити, що сам 
проєкт не зовсім придатний до 
реалізації. Так, у проєкті, хоча офі-
ційно самого проєкту ще не було, 
передбачалось будівництво ліфту. 
Про це у коментарі ще у 2017 році 
розповідала директорка драмтеатру 
Наталія Ростова:

«У нас є розроблений проєкт 
ліфта для інвалідів, але пожежники 
заборонили нам будувати за цим 
проєктом. Згідно з пожежними 
нормами, потрібен обов'язково 
окремий вихід для візочників. Коли 
пожежники поставили нам табу, ми 
зібрали велику нараду із розробни-
ками цього проєкту, представника-
ми архітектури ОДА та інвалідів. Це 
їх право – вимагати ліфт, щоб без 
жодних перепон бути на кожному 
поверсі театру. На першому поверсі 
у нас гігієнічні кімнати, на другому 
поверсі щоразу перед спектаклем 
йде який-небудь захід, грає оркестр, 
а на третьому поверсі у нас буфет. 
Але це повинно було бути краси-
во. Для того, щоб втілити в життя 
цей проєкт і побудувати ліфт, і ми 

про це говорили з керівництвом 
області, треба поламати половину 
театру. Це великий шматок роботи. 
Повинно бути все в комплексі – бу-
дівництво ліфта і тоді вже ремонт 
залу. <…> Будівництво ліфта коштує 
приблизно 7 мільйонів гривень».

З’ясувалося, що ліфт було за-
пропоновано будувати на місці 
однієї з кас. Ми проконсультува-
лися з людьми, дотичними до бу-
дівництва цього театру. З їх слів, це 
зробити неможливо, адже будівля 
монолітна і це призведе до руйнації 
міжповерхових конструкцій.

Взагалі щодо конструкційного 
рішення театру, то фактично він 
побудований як дві окремих будівлі. 
Окремо глядацька зала з комплек-
сом саме для глядачів та окремо 
сцена з технічними приміщеннями, 
творчими цехами та гримерками 
для акторів. Чому було саме таке 
архітектурне рішення? Це обумов-
лено різноманітністю ґрунтів.

Один із керівників та ініціаторів 
будівництва нашого драмтеатру 
Володимир Федорович Нікулін 
розповідає: «Коли будувався кот-
лован під фундамент, було відкрито 
три штучних підземних галереї, 
які йшли в різні боки. Вони були 
таких розмірів, що по них могла 
пересуватися повозка з конями. 
Під самим планшетом сцени була 
розкрита підземна зала достатньо 
великих розмірів, яка в подальшому 

була засипана щебенем з цемен-
том. Оскільки ґрунти просідають 
з різною швидкістю, були прийнято 
таке незвичне архітектурне рішен-
ня. Але для пересічного житоми-
рянина театр сприймається одним 
цілим комплексом».

До речі, стосовно ґрунтів. На 
сайті Prozorro ми знаходимо заку-
півлю «Виготовлення документації 
з технічного обстеження будівель та 
сценічного обладнання КП «Жи-
томирський академічний україн-
ський музично-драматичний театр 
ім. І. А. Кочерги» Житомирської 
обласної ради вартістю 200000 гри-
вень. Переможцем тендера стало 
державне підприємство «Житомир-
ський експертно-технічний центр 
Держпраці». Але справа в тому, що 
ця закупівля, тобто роботи, були 
пов’язані в подальшому з очіку-
ваною реконструкцією театру. На 
жаль, цього не відбулося, тому май-
же 200 тисяч гривень знову пішли 
коту під хвіст. Зараз, якщо депутати 
погодяться виділити кошти на ре-
конструкцію, дані роботи потрібно 
буде проводити знову.

Продовжуючи досліджувати 
закупівлі театру, ми знаходимо 
в розділі «Допорогові закупівлі» 
лот «Розробка сайту» вартістю 
63 000 гривень. А потім заходимо 
на декілька сайтів фірм, які пропо-
нують послуги, і бачимо, що ціни 
на створення сайтів в рази менші, 
ніж було заявлено. У підсумку 
переможцем стає ФОП «Чернов 
Сергій Анатолійович» з ціною за 
сайт 43 995 гривень.

При дослідженні умов тен-
дерної закупівлі ми знаходимо 
зауваження одного з конкурсан-
тів аукціону, що програв. Наво-
димо його фактично дослівно: 
«Учасник <…> взяв участь 
у закупівлі з Розробки сайту 
та вважає, що рішення тендер-
ного комітету про визнання 
переможцем ФОП «ЧЕРНОВ 
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ» є 
неправильним, оскільки доку-
менти учасника ФОП Чернов 

Сергій Анатолійович не від-
повідають вимогам тендерної 
документації та ст. 16 ЗУ «Про 
публічні закупівлі». Відповід-
но до пункту 5 Вимог до квалі-
фікації учасників та способу їх 
підтвердження, що містяться 
у тендерній документації, не 
допускається використання 
будь-яких безкоштовних CMS 
(Система управління контен-
том), які є у відкритому досту-
пі. У пропозиції учасника дані 
відомості про CMS систему, на 
якій буде розроблятися сайт 
Житомирського академічно-
го муздрамтеатру, відсутні, 
і приклади робіт, запропоно-
вані учасником ФОП Чернов 
Сергій Анатолійович, зроблені 
з використанням безкоштовної 
CMS системи WordPress. На під-
твердження даного положення 
надається скріншот вихідного 
коду одного із сайтів, наданих 
учасником ФОП Чернов Сергій 
Анатолійович. Також прото-
кол тендерного комітету № 1 
від 19.08.2019 р. містить помил-
ку, оскільки включає дві дати: 
дата протоколу 19.08.2019 та 
дата визначення кваліфіка-
ції переможця в протоколі 
19.09.2019 р., що вводить в ома-
ну щодо його правильності».

Після консультації з інженера-
ми-програмістами ми дійшли ви-
сновку, що тендерна документація, 
найвірогідніше, була прописана під 
конкретного виконавця, тому що 
дійсно деякі вимоги щодо створен-
ня сайту не можуть бути виконані 
апріорі або суперечать здоровому 
глузду. А деякі «цікавинки» з про-
грамним кодом мають ознаки фаль-
сифікації. Як інакше пояснити те, 
що було витрачено 43 000 гривень 
на сайт на безкоштовній системі, 
хоч це було заборонено умовами 
конкурсу? До цього ж всі програмні 
компоненти існують у безкоштов-
ному або в умовно безкоштовному 
варіантах та використовуються по 
всій Україні.

Таким чином, тільки поверхнево 
досліджуючи тендерні закупівлі 
в галузі культури нашої області, ми 
дійшли висновку, що більшість за-
купівель не відповідають потребам 
або взагалі виписані під конкретно-
го виконавця.

Знову маленький екскурс в істо-
рію. Років з десять тому у Житомирі 
вже проводили тендер на капіталь-
ний ремонт будівлі Житомирського 
академічного українського музично-
драматичного театру ім. І. Кочерги. 
До переліку робіт тоді включили 
тільки заміну вітражів, вхідних 
дверей і віконних блоків. Саме 
про це повідомляє сайт держав-
них закупівель: «У травні 2013 року 
КП «Житомирський академічний 
український музично-драматичний 
театру ім. І. Кочерги» Житомир-
ської облради оголосив тендер на 
капітальний ремонт будівлі театру. 
У перелік необхідних капремонт-
них робіт увійшла заміна вітражів, 
вхідних дверей і віконних блоків. 
У липні 2013 року були оголошені 
результати відкритих торгів, згід-
но з якими ремонт будівлі театру 
провів ПП «Подік» (м. Житомир) 
за 2,944 млн гривень».

Слід зауважити, що ПП «По-
дік» – фірма депутата Житомир-
ської обласної ради від партії «Блок 
Петра Порошенка» і заступника 
голови постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку 
регіону, інвестиційної діяльності, 
будівництва, транспорту та зв’язку 
Анатолія Подіка, а головним бух-
галтером в управлінні культури та 
туризму Житомирської обласної 
адміністрації на той час працювала 
його дружина Олена Анатоліївна. 
Кілька слів про якість того ремонту. 
Наприклад, ремонтували метало-
пластикові вікна, які перекосило 
так, що вони перестали відкрива-
тися і в них почала ламатися фур-
нітура. Фінансувався «капітальний 
ремонт» Житомирського драмтеа-
тру за кошти обласного бюджету.

Таким чином, на даний час ми 
можемо стверджувати, що гроші 
в державі, тобто в нашій з вами 
кишені, є.

Може, частково проблему мож-
на було б вирішити за допомогою 
контролю наглядової ради, яка 
повинна працювати при кожному 
театрі відповідно до Закону про 
театр та театральну справу. Але ке-
рівництво Житомирської обласної 
ради вже кілька років противиться 
створенню такого контролюючого 
органу. І ми бачимо чому… А тим 
часом будівля театру продовжує 
руйнуватися, причому не без до-
помоги самих працівників театру.

 ОДА сплатила 1,4 млн   за неіснуючу  
          документацію по   драмтеатру
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Зараз по всій Україні відбувається ре-
форма медичної допомоги. Житомирщина 
поступово також впроваджує нововведення, 
зокрема, з’явилися нові правила виклику 
бригади екстреної допомоги.

Більшість областей вже перейшли на 
нову систему розподілу екстреної, швидкої 
та невідкладної медичної допомоги. Нага-
даємо, викликати швидку потрібно: при су-
домах, втраті свідомості, розладах дихання, 
болі у серці чи животі, кровотечі, гострому 
отруєнні, психічних розладах або ж при 
тяжких травмах.

Крім того, згідно з планом реалізації 
концепції розвитку системи екстреної ме-
дичної допомоги, цього року буде обладнано 
200 приймальних відділень, в чому числі 
і в Житомирі.

За словами фахівців, наразі система 
екстреної медицини недосконала і не за-
безпечує вчасного, якісного та ефективного 

реагування, проте над її роботою 
продовжують працювати.

Ще у 2019 році центр екстреної 
медичної допомоги Житомирської 
області почав втілювати реформи, 
а саме – оновлювати автопарк.

«Ми вже отримали 7 автомо-
білів класу «В». Один автомобіль 
ми отримали за програмою МОЗ, 
1 – наданий благодійниками, 5 – іні-
ціатива Президента Володимира 
Зеленського і Фонду Рината Ахмето-
ва», – коментує виконуюча обов’язки 
головного лікаря КУ ЦЕМД та МК 
Житомирської області Світлана 

Мошківська.
Також на сайті Житомирської ОДА опу-

блікували план реалізації концепції розви-
тку системи екстреної медичної допомоги:

• принципово новий алгоритм до-
госпітальної категоризації викликів екс-
треної медичної допомоги, що вимагає 
удосконалення діяльності диспетчер-
ських служб;

• нова модель розподілу посадових 
обов’язків між працівниками бригад екс-
треної медичної допомоги;

• запровадження сучасних стандартів 
госпітальної допомоги пацієнтам у невід-
кладних медичних станах, а також забез-
печення дотримання цих стандартів;

• вдосконалення підходів планування 
реагування на надзвичайні події в частині 
міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогно-
зування потужностей закладів охорони 
здоров’я.

Вже неодноразово го-
ворилося про знущання, 
що переживають пацієнти 
Радомишльського психо-
неврологічного інтернату 
у Житомирській області. 
Як з’ясувалось, деякі медсе-
стри застосовують фізичне 
насильство до підопічних 
інтернату, а належної ме-
дичної допомоги їм не 
надають навіть попри те, 
що у підопічних укладені 
декларації з сімейним лі-
карем.

Як виявилося, пацієнти 
не отримують належних ме-
дичних послуг. Так, у однієї 
хворої підопічної виявлено глибокий та 
обширний пролежень, вона страждає че-
рез нестерпний біль. Лікар оглянув і при-
значив їй лікування майже місяць тому.

Учасників моніторингу також шоку-
вала відсутність найнеобхідніших для 
лікування підопічних медикаментів: не-
йролептиків, протисудомних, седативних 
препаратів. Не ведеться належна медична 
документація, лікарі формально оглядають 
підопічних і не контролюють виконання 
своїх призначень. Підопічні поскаржилися 
на застосування щодо них деякими молод-
шими медсестрами фізичного насильства.

В інтернаті також існує проблема не-

формальної ієрархії серед підопічних, коли 
персонал закладу використовує одних під-
опічних для догляду і нагляду за іншими.

Моніторингова група також з’ясувала, 
що жінок змушують роздягатися наголо 
в присутності інших під час переодягання 
в кімнаті денної зайнятості та коротко 
стригтися, а в самому інтернаті встанов-
лені необґрунтовані обмеження корис-
тування душовими кімнатами: гігієнічні 
процедури 20 жінок мають встигнути 
здійснити за 40 хвилин.

Звіт за результатами візиту буде на-
правлено керівництву Житомирської об-
лдержадміністрації та установи.

На Житомирщині 
продовжують працювати 
над модернізацією медичної 
допомоги: нова концепція

Моніторингова група від 
ВРУ приїхала з перевіркою 
до Радомишльського 
психоневрологічного 
інтернату: фахівці шоковані

Руслан Мороз

Після низки звинувачень ак-
тивістами міського голови Жи-
томира в бездіяльності Сергій 
Сухомлин видав розпоряджен-
ня про проведення службового 
розслідування стосовно заступ-
ника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
ради Сергія Кондратюка та в. о. 
начальника управління держав-
ного архітектурно-будівельного 
контролю Житомирської місь-
кої ради Олександра Магдюка.

Службове розслідування, як 

йдеться у розпорядженні місь-
кого голови, пов’язане з АЗС 
UPG за адресою: проспект Не-
залежності, 29.

Ця історія трохи всім оско-
мину набила, але бажання розі-
братися все ж перемагає. Вже 
багатьма установами будівни-
цтво АЗС UPG було визнано 
таким, що відбувається з по-
рушеннями, але ще на почат-
ку будівництва представники 
влади також визнали, що не 
мають хоч будь-якого впливу 
на власників та забудовників 
згаданого об’єкта.

Ми отримали коментар 
у заступника міського голови 

Сергія Кондратюка стосовно 
даної ситуації.

«Я нічого не можу сказа-
ти стосовно службового роз-
слідування. Зараз взагалі не 
можу говорити на цю тему. Є 
постанова Кабінету Міністрів 
України, яка передбачає по-
рядок проведення службового 
розслідування. Тому ні я, ні 
члени комісії не мають пра-
ва розголошувати будь-яку 
інформацію. А як воно буде – 
давайте дочекаємося самого 
розслідування і самого рішен-
ня комісії. Але я за собою не 
бачу жодної вини», – розповів 
Сергій Кондратюк.

Міський голова  
призначив службове 
розслідування стосовно 
свого заступника
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Андрій Козаченко

25 січня весь прогре-
сивний люд відзначав 
чергову річницю від 
дня народження люди-
ни-епохи Володимира 
Висоцького.

І сьогодні в одному з опитувань 
наші сучасники назвали Володимира 
Семеновича другою за популярністю 
особистістю після Юрія Гагаріна. Ми 
вже неодноразово писали, що по бать-
ковій лінії рід легендарного барда та 
актора походить із Житомира. Бабуся 
Висоцького Дебора (Дора, Іродіада, 
Ірина) Бронштейн народилася 1891 
року в сім’ї викладача єврейського учи-
лища Овсія Бронштейна і Раїси Райх. 
Згідно з даними дослідника Руслана 
Кондратюка, будинок, в якому жили 
предки всесвітньовідомого барда й 
актора, стояв на перехресті вулиць 
Покровської (Щорса) та Грушевсько-
го (Котовського), неподалік обласної 
бібліотеки для юнацтва.

Сьогодні хочеться розповісти 
трішки більше власне про саму ба-
бусю улюбленця мільйонів. Це буде 
логічним і в контексті відзначення 

Міжнародного дня пам'яті жертв 
Голокосту 27 січня. Адже, коли Київ 
окупували фашисти і почався масо-
вий розстріл євреїв, Дебору Овсіївну 
врятував той факт, що раніше вона 
прийняла православ'я і стала Дар'єю 
Олексіївною Семененко.

У київській квартирі бабусі малий 
Володя Висоцький уперше почув слова 
«Бабин Яр». Він довго не міг зрозуміти, 
чому всі його рідні та близькі носять 
прізвище Висоцьких, а бабуся Даша – 
Семененко (або Самоненко). Ставши 
дорослим, він дізнався, що з початком 
німецької окупації Дора Овсіївна не 
змогла евакуюватися. А коли почали-
ся єврейські розстріли, їй довелося 
взяти прізвище свого нового чолові-
ка, за якого вона вийшла заміж після 
розлучення з дідусем поета Вольфом 
Шліомовичем Висоцьким.

Кияни, які пережили жах фашист-
ської окупації, згадували, що частина 
єврейських сімей, які не загинули 
в Бабиному Яру, в перші дні окупації 
ховалися на київських кладовищах.

За дослідженнями київського іс-
торика-некрополіста Людмили Про-
ценко, під час окупації склепи на тери-
торії Байкового кладовища служили 
притулками для багатьох єврейських 
сімей. За її версією і спогадами оче-
видців, німці боялися кладовищ і не 
могли запідозрити, що там може хтось 

ховатися. Таким чином, багатьом вда-
лося врятуватися. Є її посилання і на 
те, що в одному зі склепів у маленькій 
кімнатці, призначеній для поминання 
покійних, деякий час ховалася з по-
другою і бабуся Висоцького. Ця версія 
побічно підтверджується тим, що за 
заповітом вона була похована своїм 
улюбленим онуком Володею на ді-
лянці № 19 згаданого кладовища біля 
одного з таких склепів.

Як пише газета «Бульвар Гордона», 
коли Володимир Висоцький кинув 
інженерно-будівельний інститут і по-
дався в артисти, з усієї рідні тільки 
бабуся зрозуміла його і підтримала. 
Сама ж Дар'я Олексіївна все життя 
пропрацювала косметологом, або, 
як говорили раніше, «косметичкою» 
у перукарні на Хрещатику.

Можливо, логічним було б заклас-
ти сквер імені видатного майстра на 
тому місті, де стояв будинок його пред-
ків у Житомирі. Однак місцева влада 
вирішила звести на розі Покровської 
та Грушевського багатоповерхівку. 
Залишається сподіватися, що в цій 
новобудові знайдеться місце для му-
зейної кімнати або хоча б меморіальної 
дошки, яка вказувала б на зв'язок Ви-
соцького з нашим містом. Переконані, 
що це, безперечно, могло би приваби-
ти туристів, шанувальників таланту 
Володимира Семеновича.

У 2020 році в Україні 
стартує реформа ви-
щої освіти.

Зміни у вищій школі назріли 
вже давно, адже освітні програми 
часто не відповідають потребам 
ринку праці, а зайві бюрокра-
тичні процедури ускладнюють 
життя як навчальним закладам, 
так і студентам. Змінити ситу-
ацію покликаний новий закон 
про вищу освіту і окремі новації 
при вступі. Що саме передбачає 
реформа, дізнавались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

КРІ для ректорів і спрощене 
ліцензування вишів

13 січня Президент Володимир 
Зеленський підписав закон щодо 
вдосконалення вищої освіти. До-
кумент передбачає зміни у роботі 
закладів вищої освіти (ЗВО), зо-
крема, у аспектах ліцензування 
і вимог до ефективності ректорів.

Відтепер виші матимуть мен-
ше бюрократичних процедур під 
час ліцензування. Так, буде скасо-
вано ліцензування для майже 100 
спеціальностей, окрім «регульова-
них професій», які передбачають 

особливо відповідальну роботу, 
наприклад, у правничій сфері, 
атомній енергетиці або медицині. 
Процес ліцензування має стати 
електронним, аби кожен етап про-
ходив через прозорі онлайн бази.

За задумом авторів закону, 
статуси «національний» вищим 
освітнім закладам тепер присво-
юватимуть рідше. Як зазначає 
голова комітету з питань освіти 
науки та інновацій Сергій Бабак, 
сьогодні 110 вишів є національни-
ми, що дещо знецінює цей статус. 
Забирати звання в університетів 
не будуть, але присвоюватимуть 
менше – тільки як почесне звання.

Ще однією новацією для на-
вчальних закладів стане запро-
вадження ключових показників 
ефективності (КРІ) для ректорів. 
Формуванням KPI займатиметь-
ся Міністерство освіти на базі 
програм кандидатів у ректори. 
З усіма керівниками підпишуть 
контракти із зазначенням показ-
ників ефективності, строками та 
механізмами перевірки. Їхнє не-
виконання може стати підставою 
для звільнення.

Відповідно до закону, тепер не 
буде поняття «диплом державного 
зразка». ЗВО зможуть видавати 
документи про вищу освіту за 
зразком, затвердженим власною 
вченою радою.

«Ми просто переходимо на єв-
ропейську практику, коли кожен 
виш видає свій диплом у плані 
дизайну. Але у них залишається 
унікальний номер», – пояснює 
член комітету з питань освіти, 
науки та інновацій Юлія Гришина.

В од н о ч ас  з а л и ш ає т ь с я 
обов’язковим ступінь захисту 
дипломів. Справжність кожного 
документа можна буде перевірити, 
звірившись із реєстром Єдиної 
державної електронної бази з пи-
тань освіти (ЄДЕБО).

Пільги і мотиваційні листи
Одна з резонансних новацій 

закону для студентів – запрова-
дження мотиваційного листа для 
вступу. Абітурієнти писатимуть 
його ще до зовнішнього незалеж-
ного оцінювання. У листах вони 
зможуть пояснити, чому хочуть 
вчитися саме у цьому універси-
теті і на цій спеціальності. Поки 
нововведення не буде обов'язковим 
і запроваджуватиметься універси-
тетами на власний розсуд з 2021 
року. Вага балу за мотиваційний 
лист складатиме лише 1% від 
конкурсного балу. Через мотива-
ційний лист МОН прагне стиму-
лювати майбутніх студентів до об-
міркованого вибору спеціальності.

Ще одна важлива зміна – це 
законодавче закріплення пільг 

на вступ для учасників Револю-
ції Гідності, людей з інвалідністю, 
отриманою на війні, ветеранів та 
їхніх дітей. Також простішим ста-
не процес вступу для учасників 
бойових дій.

Водночас закон передбачає 
збільшення відповідальності для 
студентів за недотримання акаде-
мічної доброчесності. Виявлення 
плагіату в роботах може стати при-
чиною невидачі диплому або під-
ставою для скасування рішення про 
отримання ступеня вищої освіти.

Урядовці та експерти погоджу-
ються, що новий закон – це тільки 
перший крок і система вищої осві-
ти потребує подальшої лібералі-
зації. Так, президент Зеленський 
пропонує МОН розглянути спро-
щення процедури переведення 
студентів зі спеціальності на спеці-
альність за європейським зразком.

Вступ‑2020
Разом із глобальними змінами 

в системі вищої освіти абітурієнтів 
чекають окремі новації при вступі. 
МОН вже оприлюднило умови 
та календарний план вступної 
кампанії-2020. Цього року поріг 
для вступу на бюджет станови-
тиме щонайменше 125 балів, а на 
окремі спеціальності діятимуть 
підвищені порогові бали. Так, 150 
балів ЗНО з другого та третього 

конкурсних предметів треба мати 
для вступу на спеціальності «Сто-
матологія», «Медицина», «Педі-
атрія». Також зі 130 до 140 балів 
підвищився конкурсний бал на 
спеціальності «Право», «Публічне 
управління та адміністрування», 
«Міжнародні відносини».

Цього року вперше приймати-
муть сертифікати ЗНО за чотири 
роки (2017–2020 роки). Вступник 
матиме змогу подати сертифікати 
у будь-якій комбінації, обравши 
найкращі свої результати. Напри-
клад, подавши в одному пакеті 
сертифікат 2017 та 2019 років. Абі-
турієнти зможуть подати 5 заяв на 
будь-які спеціальності.

Реєстрація електронних ка-
бінетів та завантаження до них 
документів почнеться 1 липня, 
а прийом заяв та документів – 
13 липня. Подання заяв закінчить-
ся 22 липня – для тих, хто всту-
пає лише за сертифікатами ЗНО, 
16 липня – для тих, хто вступає на 
основі співбесіди, вступних іспитів 
або творчих конкурсів.

Реформа вищої освіти тільки-
но робить перші кроки. МОН 
ще належить попрацювати над 
збільшенням фінансової та управ-
лінської автономії навчальних за-
кладів та якістю вищої освіти, яка 
готуватиме студентів відповідно 
до вимог ринку праці.

Житомирська бабуся 
Висоцького була православною

Реформа вищої освіти: що чекає на студентів?
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Останній місяць увага 
світових медіа прикута до 
раніше не відомого корона-
вірусу.

Щодня оновлюється статистика хворих 
і з’являються повідомлення про ураження 
вірусом у нових країнах світу. Наскільки 
небезпечним є «китайський» коронавірус 
у глобальному вимірі, і чи варто українцям 
боятися спалаху епідемії, дізнавались екс-
перти Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Що слід знати про коронавірус?
Коронавіруси – це група вірусів, які 

можуть спричиняти різні респіраторні 
захворювання: від звичайної застуди до 
пневмонії. Природним джерелом таких 
вірусів є тварини, зокрема, кажани і змії. 
Водночас віруси легко мутують і можуть 
передаватись людині.

Вперше спалах коронавірусу нового 
штампу 2019-nCOV зафіксували у грудні 
минулого року в китайському місті Ухань. 
Перші хворі, яких вразив вірус, були робіт-
никами або відвідувачами місцевого про-
дуктового ринку.

Прояви коронавірусу схожі на грип, але 
найбільше він вражає легені. Вірус викли-
кає пневмонію з такими симптомами, як 
кашель, лихоманка та утруднення дихання. 
Також на ранніх стадіях захворювання може 
протікати без яскраво вираженої симптома-
тики. Інкубаційний період триває близько 
двох тижнів.

Наразі 11-мільйонне місто Ухань повніс-
тю закрите на карантин. Щоб не допустити 
поширення вірусу, китайська влада закрила 
на в’їзд і виїзд 14 міст, а також скасувала ма-
сові події, зокрема, заходи зі святкування 
китайського нового року. Туристичні агенції 
припинили продавати тури до Китаю, а ба-
гато авіакомпаній – літати до країни.

Попри це, станом на 29 січня захворюван-
ня зафіксовано у 15 країнах світу: Таїланді, 
Сінгапурі, США, Канаді, Тайвані, В’єтнамі, 

Саудівській Аравії, Японії, Франції та Ні-
меччині. Майже всі випадки, зафіксовані 
у світі, пов’язані із подорожами до Китаю.

Наразі у світі зареєстровано понад 6 тисяч 
лабораторно підтверджених випадків корона-
вірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з яких – смер-
тельні. Більшість померлих мали проблеми 
зі здоров’ям та слабкий імунітет, в основному 
це були люди літнього віку.

За оцінками Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ), рівень загрози по-
ширення нового коронавірусу у світі досить 
високий. Водночас за словами Гендиректора 
ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, підстав 
оголошувати «надзвичайну ситуацію» на 
міжнародному рівні поки нема.

Вакцини проти коронавіруса поки не 
існує. Китайські епідеміологи посилено 
працюють над дослідженням збудника. 
Хворих лікують симптоматично і радять 
не забувати про заходи профілактики – як 
від звичайного грипу.

Як захиститись українцям?
За ініціативи Президента Володимира 

Зеленського було створено координаційний 
штаб, який слідкує за епідеміологічною си-
туацією. Аби не будо паніки, глава держави 
закликав МОЗ краще інформувати громадян 
про ситуацію в Україні.

«Треба посилити комунікацію. Люди 
її не бачать. У новинах нам повідомляють 
лише статистику – де й скільки випадків. 
Але не кажуть, що нам потрібно робити. 
Необхідно сформувати рекомендації першо-
чергових дій, які необхідно робити людям 
навіть у разі буденного сезонного захворю-
вання на ГРВІ», – зауважив Зеленський.

Наразі актуальну інформацію про ко-
ронавірус у світі і рекомендації для грома-
дян можна знайти на сайті Міністерства 
охорони здоров’я (https://moz.gov.ua/). МОЗ 
наголошує, що станом на 29 січня в Україні 
немає жодного підтвердженого випадку 

коронавірусу. Попри повідомлення ЗМІ 
про госпіталізацію українців із підозрою 
на вірус, жоден із випадків не підтвердився, 
і виявився звичайним грипом. Водночас МОЗ 
посилює заходи безпеки для недопущення 
коронавірусу в Україні.

«Головне завдання – не допустити про-
никнення вірусу на територію країни. Тому 
важливо посилити контроль та вживати 
протиепідемічних заходів на пунктах 
в’їзду», – зазначила міністр охорони здоров’я 
Зоряна Скалецька.

МОЗ спільно з МЗС рекомендує україн-
цям поки утриматися від поїздок до Китаю 
без нагальної потреби. Тим часом з 26 січня 
в аеропорту «Бориспіль» запроваджено тем-
пературний скринінг пасажирів на прямих 
авіарейсах із Китаю. За словами заступника 
міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, 
прикордонна служба має інструкцію про те, 
як реагувати і перевіряти пасажирів, а фа-
хівці санітарно-карантинного підрозділу 
укомплектовані інфрачервоними термо-
метрами. Крім того, тварини, що ввозяться 
в Україну, проходять спеціальний огляд 
ветеринарних служб.

Лікарі нагадують, що на зимовий період 
припадає пік захворюваності на звичайні 
ГРВІ та грип. Найкраща профілактика від 
них – вакцинація.

«Мене страшенно дивує паніка в «на-
ших» соцмережах. У моїй країні 150 тисяч 
хворих на кір. А люди продовжують обго-
ворювати доцільність вакцинації. Хоча на 
уханьський вірус у нас не захворів ніхто», – 
зауважує відомий український лікар Євген 
Комаровський.

Щоб захиститися від вірусів, краще не 
споживати сирі чи недостатньо термічно 
оброблені продукти. Необхідно часто та 
ретельно мити руки, не торкатися брудними 
руками очей, носа чи рота, уникати тісного 
контакту з хворими людьми.

Експерти кажуть, що українцям не 
варто панікувати через китайський коро-
навірус, адже ризик спалаху дуже малий. 
Водночас слід дотримуватися профілак-
тичних заходів та перевіряти факти на 
офіційних джерелах.

Голова Житомир-
ської ОДА розпоря-
дженням закріпив за 
районами та містами 
області своїх заступ-
ників.

Відповідний документ від 
28 січня 2020 року «Про розподіл 
обов’язків між головою, першим 
заступником голови та заступни-
ками голови обласної державної 
адміністрації» за підписом голови 
Житомирської облдержадміністра-
ції Віталія Бунечка оприлюднили 
на сайті облдержадміністрації.

«З метою забезпечення опе-
ративності у вирішенні завдань 
соціально-економічного розвитку 
районів та міст області, коорди-
нації діяльності департаментів, 
управлінь та служб обласної дер-
жавної адміністрації закріпити 
за районами та містами області 
заступників голови облдержад-
міністрації», – йдеться у розпо-
рядженні.

Так, перший заступник голо-
ви ОДА Федоренко В. І. опікува-
тиметься містами Коростень та 
Малин, а також Коростенським, 
Лугинським, Малинським, На-
родицьким, Овруцьким і Олев-
ським районами.

Заступник очільника ОДА 
Остапченко Н. В. куруватиме міс-
та Житомир та Бердичів, Баранів-
ський, Бердичівський, Житомир-
ський, Любарський, Пулинський, 
Романівський, Чуднівський райони.

За заступником голови облдер-
жадміністрації Градівським В. М. 
закріплено Андрушівський, Бру-
силівський, Коростишівський, 
Попільнянський, Ружинський 
і Черняхівський райони.

Заступник голови ОДА Ро-
гова В. Б. координуватиме місто 
Новоград-Волинський, Ємільчин-
ський, Новоград-Волинський, Ра-
домишльський та Хорошівський 
райони.

Україна проти коронавірусу.  
Що слід знати і як вберегтись?

Губернатор призначив кураторів  
міст та районів Житомирщини
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• АВТОМИЙНИКИ(-ЦІ) НА РОБОТУ В М. КИЇВ. 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА -15 000 ГРН. МОЖЛИВО 

БЕЗ Д/Р. Г/Р -2/2 ДНЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРА-

ЦІ. ІНОГОРОДНІМ НАДАЄМО ГУРТОЖИТОК. 

0982799914

ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Д ПОТРІБНІ ДЛЯ РОБОТИ 
НА МАРШРУТАХ М.КИЄВА. ЗП 1500 ГРН. 
НА ДОБУ. ЖИТЛО НАДАЄМО. 0665215397

ДОГЛЯД ЗА ПАРКАМИ: ПІДМІТАННЯ, ОЧИ-
ЩЕННЯ ВІД ЛИСТЯ, СМІТТЯ, САДІННЯ ДЕ-
РЕВ, КВІТНИКІВ, СТРИЖКА КУЩІВ, КОСЬБА 
ГАЗОНІВ МОТОТЕХНІКОЮ. ПН-ПТ 7-15, 
СБ 7-11, АБО ПН-ПТ 7-16. СБ-НД ВИХ. ЗП 
9-11000ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛ-ННЯ, 
СОЦ.ПАКЕТ. ЖИТЛО. М.ОДЕСА. 0661409912

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК В КАФЕ НА ОБОЛО-
НІ (М. КИЇВ) НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ. 
ГР 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ 
НАДАЄТЬСЯ. 0505480869

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК, ОХОРОНЦІ В ПІ-
ЦЕРІЮ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГР 
1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ 
НАДАЄТЬСЯ. 0631007191

•	МЕДСЕСТРА. КИЇВ,	Позняки.	Заробітна	
плата	від	7500грн.Іногороднім-койко-місце.	
0678841771

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

•	На будівництво	котеджного	містечка	
в	Київську	область	потрібні:	кранівник	
на	ГЯ,	КС	БУМЕР,	з/п	від	16000грн,	во-
дій	на	КРаЗ,	з/п	12500грн.	Виплата	2	
рази	на	тиждень,	аванс.	Проживання.	
0674071831,0672095108

НАЧАЛЬНИКИ ЗМІНИ ТА РОБІТНИКИ НА 
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ З ГУМИ. З/П ВІД 
10 000 ГРН. МОЖЛИВО БЕЗ Д/Р (НАВЧАЄ-
МО). Г/Р ПОЗМІННИЙ (МОЖЛИВО ВАХТА). 
НАДАЄМО ХАРЧУВАННЯ ТА ЖИТЛО (ПРИ 
НЕОБХІДНОСТІ). РОБОТА В С. ЛЮБАРЦІ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО Р-Н. 0674011396

•	Офіційне працевлаштування	(Поль-
ща,	Чехія).	Будівництво,	зварюваль-
ники,	токарі.	фрезерувальники,	водії,	
готелі,	ресторани,	догляд,	фабрики,	за-
води.	Відкриття	віз	(робоча,	шенген,	Во-
єводська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355.

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

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 3-кімн. квартира заг.пл. 108,2 м.кв., за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 
10 кв.1. Дата торгів: 27.02.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №405295 
(уцінено лот № 396725);

2. Зем.ділянка пл. 0.12 га К/Н1822083200:06:001:0562, за адресою: Житомирський 
р-н, с. Довжик, вул. Відродження, 11. Дата торгів: 27.02.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №405287 (уцінено лот № 396582);

3. Нежитл. будівля, соковий цех, заг.пл. 496.5 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Героїв Майдану, 1. Дата торгів: 27.02.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №405305;

4. Житл. будинок заг.пл. 190,00 кв.м., житл.пл. 94,6 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Козацька (Володарського), 14. Дата торгів: 02.03.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №405897;

5. Житл. будинок заг.пл. 237.60 м.кв., житл.пл. 67.4 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.0674 
га, К/Н1810400000:01:030:0030 за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, пров. Левад-
ний, 3. Дата торгів: 02.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №405930;

6. Об'єкт незаверш. будівництва заг.пл. 164.1 м.кв. та зем.ділянка К/
Н1822087200:02:001:0029 пл. 0.1 га за адресою: Житомирський р-н, с. Тетерівка, 
вул. Садова, 38. Дата торгів: 02.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №405934.        

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА  ЖІНКИ, 

ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАН-

НЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІС-

ЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 

0952872944;0677869928

• ПОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ СІМЕЙНОЇ ПАРИ! 

НАДАЄМО ЖИТЛО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 

ВИМОГИ: ДОСВІД ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА-

МІСЬКИХ САДИБ (ДІМ, САД, ГОРОД 30 СО-

ТОК). БАЖАННЯ ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ ЗА 

МІСТОМ. З/П + БОНУСИ. О681242420

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 ЗЕРНОЗ-

БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-

ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-

СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 

WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@

GMAIL.COM., (050)9242613,(050)515858

5,(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
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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 в	Польщі.	Всі	вакансії	безко-
штовні,	від	прямого	роботодавця.	Зарп-
лата	18000-43000	грн.	Можна	без	знання	
мови,	навчання	на	місці.	Лiц.	МСПУ	978	вiд	
09.07.2018/	Тел	в	Польщі:	+48536012943	
(+	viber).	вКиєві:+380965568181(+viber)

• РОБОТА З ПОСТІЙНИМ ПРОЖИВАННЯМ 
НА ЗАМІСКІЙ САДИБІ ДЛЯ ПРАЦІВНИЦІ(КА) 
. ВИМОГИ: ДОСВІД ТА НАВИЧКИ РОБОТИ ПО 
ДОМУ, САДУ, ГОРОДУ (30 СОТОК). РОБОТА 
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. НАДАЄМО ЖИТЛО! З/П + 
БОНУСИ. О681242420

РОБОТА НА БУДОВАХ, ЗАВОДАХ І ФА-
БРИКАХ В ПОЛЬЩІ. БІОМЕТРІЯ І ПО ВІЗІ. 
ПОВНИЙ СУПРОВІД НА ПОДАЧУ ДОК-В 
(РІЧНУ, ПІВРІЧНУ ВІЗИ). БЕЗКОШТОВНІ 
ВАКАНСІЇ. ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦ-НЯ. ГАРАНТІЯ 
ТА ПОРЯДНІСТЬ РОБОТ-В. ЛIЦ. МСПУ868 
ВIД 09.08.2016. 0683783401,0993103309

РОБОТА У ПОЛЬЩІ ТА ЄВРОПІ: РОБІТ-
НИКИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, 
ЗВАРНИКИ, СЛЮСАРІ, СТОЛЯРИ, ПРА-
ЦІВНИКИ НА СКЛАДИ, ФАБРИКИ, ВИСОКА 
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

•	Спеціаліст з	фарбування	автомобі-
лів,	рихтувальник,	автослюсар	на	СТО	
в	м.	Житомир.	Деталі	обговорюються.	
0674048782

ФЕЛЬШЕР ЗАПРОШУЄТЬСЯ В ПРИТУЛОК 
ДЛЯ ТВАРИН (50 КМ ВІД КИЄВА). 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

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
Є В Р О Р Е М О Н Т ,   В   Ц Е Н Т Р І   М І С ТА , 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

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. КОМБАЙНІВ, 
КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КА-
МЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 
(067)6713553, (063)9628236

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТО-
БУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА 
ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУР-
ТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, 
Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331,(093)261374
2,(097)7266640

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТО-
БУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА 
ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУР-
ТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, 
Є СВІЙ СКЛАД. 0971521331,0932613742,0
977266640

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗ-
БИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, 
ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (050)924261
3,(050)5158585,(067)9040066

• ПРОДАМ КАМАЗ- 5320, 1988Р, БОРТО-
ВИЙ, ПРИЧІП, СЗАП-8352 1991Р.В., БОРТ.-Е, 
ХОРОШИЙ СТАН., ТРИ КОМПЛЕКТИ, ЦІНА 
ДОГОВІРНА 0673515258,0505413238

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	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

ВИДАМ ПОЗИКУ БЕЗ ЗАСТАВИ ТА ПО-
РУЧИТЕЛІВ. ТІЛЬКИ ПАСПОРТ І КОД. 
0984686295,0505087392

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ 0975107907, 0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовлення виробів	з	пінопласту	(пі-
нополістиролу)	будь-яких	розмірів	і	форм:	
об`ємні	фігури,	теплоізоляція	для	труб	і	
теплих	підлог,	упаковка,	декор	для	фаса-
дів	та	інтер`єрів,	логотипи,	літери.	Конт.	
0996132639,atplast5@gmail.com

• ДРОВА ДЕШЕВО! (БЕРЕЗОВІ, ВІЛЬХОВІ) 
Є РУБАНІ АБО МЕТРОВКИ. ДОСТАВКА. 
(068)7157252;(063)4558315.

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	на-
соси,	тельфера,	силові	трансформатори,	
пускачі,	автомати,	компресора,	генерато-
ри,	підшипники.	0671885230

•	Куплю токарне,	фрезерне	оснащен-
ня,	верстати,	лещата,	патрони,	фрези,	
великі	свердла,	люнети,	різці.	Міряль-
ний	 інструмент,	 ел/двиг,	 редуктори,	
компресори,	вакуумні	насоси.	Фото	на	
пошту:	оlegsustrikoff@gmail.com,	Viber	
0968709687.

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 .НОВОВОЛИНСЬК-08 .45 ;  З  АС 
М.ВАРШАВА-08.20, М.ЛЮБЛІН-11.30, 
М.ЗАМОСЦЬ-13.05, М.ГРУБЕШУВ-14.00. 
(099)2861600,(067)9112004

•	Перевезення!!! Вантажники!!!	Переве-
зення	будь-яких	вантажів,	великогабарит-
них,	важких	речей	по	місту,	області,	Укра-
їні.	Вантажно-розвантажувальні	роботи,	
упакування,	складання-розбирання	меблів.	
Консультація	бескоштовна.	0683106076

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

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НА ІМ’Я 
БРОДСЬКОГО АНДРІЯ БОРИСОВИЧА, НО-
МЕР НК 5848843 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Металодетектори промислові,	конве-
єрні,	арочні	MPL:	виробництво,	продаж,	
установка.	E-mail:	detect@metalfind.net,	
www.metalfind.net	0663581201.
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• Банани ростуть на деревах 
великими зв’язками, в яких може 
перебувати до 300 плодів. Вага 
однієї такої зв’язки становить при-
близно 50 кг.

• Станом на сьогодні відомо по-
над 500 сортів бананів.

• За своєю популярністю у світі 
банани поступаються тільки рису, 
пшениці і кукурудзі.

• З біологічної точки зору бана-
ни вважаються ягодами.

• Першим президентом Зімбаб-
ве був Канаан Банана.

• Виявляється, існує чимало не-
їстівних сортів бананів.

• Довжина плоду може колива-

тися в межах 3–40 см при діаметрі 
від 2 до 8 см.

• Цікаво, що колір бананової 
шкірки може бути червоним, зе-
леним, жовтим і навіть сріблястим.

• Світовим лідером з виробни-
цтва бананів є Індія.

• Цікаво, що в сушених бана-
нах у 5 разів більше калорій, ніж 
у свіжих.

• Щорічно на всій землі спожи-
вається в їжу приблизно 100 млрд 
плодів.

• Банан класифікується не як 
дерево, а як трав’яниста рослина.

• У природних умовах банани 
плодоносять протягом 25–30 років.

• Виявляється, банани стають 
більш солодкими, якщо вони бу-
дуть дозрівати, будучи зірваними 
ще зеленими.

• Еквадор є світовим лідером 
з експорту бананів в інші держави.

• З 1 га можна зібрати до 
40 тонн бананів.

• Сьогодні з бананової шкірки 
навчилися виготовляти мило.

• Банани – єдиний фрукт, який 
навіть у немовлят не викликає алер-
гічної реакції.

• Майт Лепік з Естонії переміг 
у першому в світі змаганні з поїдання 
бананів на швидкість. Йому вдалося 
з'їсти 10 бананів за 3 хвилини. 

Гороскоп на тиждень 5 - 11 лютого

ОВЕН
Ваші сили, вміння 

та здібності потрібні 
багатьом. Але ви трохи 

загрузли у щоденній рутині. 
Трудові подвиги тільки висна-
жать.

ТЕЛЕЦЬ
Доведеться щось мі-

няти – або у стосунках 
з близькими людьми, або у вза-
єминах з колегами та діловими 
партнерами.

БЛИЗНЮКИ
Напружена робота 

здатна обернутися пе-
ревтомою, і хоч фінансові ре-
зультати все виправдають, варто 
знизити темпи і відпочити.

РАК
Сприятливий, про-

дуктивний тиждень, 
навіть мінімальні зусилля 
принесуть непогані результати. 
У вихідні підтримайте друзів.

ЛЕВ
Сприятливий пе-

ріод для нових справ 
і проєктів. Уникайте запізнень 
і непорозумінь у громадських 
місцях.

ДІВА
Вдалий час  д ля 

компроміс ів,  при-
мирень та здійснення цілком 
реальних бажань і планів. 
Щирість, доброта і душевна 
щедрість наблизять успіх.

ТЕРЕЗИ
Тиждень прогресу 

у професійній сфері 
й у бізнесі. Не будьте занадто 
критичні до себе. Не з'ясовуйте 
стосунки та не шукайте винних.

СКОРПІОН
Сприятливий пе-

ріод для реалізації 
багатьох починань. Ви будете 
енергійні, активні, винахідливі. 
Справи підуть легко.

СТРІЛЕЦЬ
З'явиться натхнен-

ня та нові сили. На вас 
чекає значне просування у спра-
вах. Зможете досягти того, про 
що давно мріяли.

КОЗЕРІГ
Якщо ви прагнете 

великого успіху, мусите 
визначитися з принципами й 
чітко з'ясувати, чого бажаєте та 
на яких умовах.

ВОДОЛІЙ
Зараз не варто туп-

цювати на місці, ру-
хайтесь уперед. Про-

демонструйте незамінність на 
роботі – отримаєте винагороду.

РИБИ
Ц е й  т и ж д е н ь 

буде менш напруже-
ним, аніж минулий. 

З'явиться й вільний час, і мож-
ливість трохи відпочити й роз-
віятися.

Цікаві факти про банани

У кожній домівці є шафа 
з одягом, а часом і не одна. Через 
сучасний ритм життя не кожна 
господиня знаходить час, а ін-
коли і не знає, як правильно на-
вести у ній лад.

Ми підготували ефективні 
поради, які не лише допоможуть 
скласти компактно речі у шафі, а й 
дозволять у подальшому витра-
чати мінімум часу на підтримку 
порядку в ній.

1. Розпочніть з ретельного сор-
тування одягу. Для цього вийміть 
усе з шафи і розкладіть на 3 купи. 
До першої відкладіть ті речі, які 
ви готові викинути. Друга – ті, які 
ви вже не носите або не плануєте 
вдягати, але мають пристойний 
вигляд. Їх можна віддати нуж-
денним. Речі, які залишилися, 
і будемо складати.

2. Як мінімум пару разів на 
рік потрібно проводити сезонне 
очищення шафи. Завдяки цьо-
му ви будете знати, де і що у вас 
зберігається. На видному місці 
повинні лежати речі поточного 
сезону. Залиште пару речей інших 
сезонів, які можуть стати в нагоді 
вам у будь-який момент (джинси, 
кардиган, спортивний костюм), 
а інші сховайте подалі. Перед 
цим всі речі бажано випрати, ви-
далити плями, пришити гудзики, 
попрасувати, тобто привести їх 
у порядок. Є ще одна категорія 
одягу – «святкове». Такі речі потріб-
но або зберігати в іншій шафі або 
захистити за допомогою чохлів.

3. Центральне місце в шафі 
має бути відведено для повсякден-
них речей, які ви носите постійно.

4. У шафі не повинно бути 
тісно – всі речі і взуття розмістіть 
так, щоб можна було дістати по-
трібне за пару секунд. Якщо це не 
так, через пару тижнів на полицях 
знову буде безлад.

5. На дверцята повісьте не-
велике дзеркало – це дозволить 

вам не витрачати масу часу на 
примірку речей.

6. Для складання шкарпеток 
і нижньої білизни можна вико-
ристовувати картонні коробки. 
Перш ніж відправити шкарпетки 
на зберігання, розсортуйте їх за 
матеріалом і призначенням – теплі 
до теплих, короткі до коротких.

7. Другий варіант – викорис-
тання висувних шухлядок. Ви 
можете зберігати дрібні предмети 
гардероба саме там. Для зручнос-
ті, щоб одяг не змішувався, по-
ставте всередині картонні перего-
родки. Якщо не шкода витратити 
деяку суму, купіть органайзери 
для білизни.

8. Коробки – відмінна тара для 
зберігання взуття. При цьому щоб 
постійно не відкривати кришки 
в пошуках підходящої пари, про-
сто прикріпіть записку або фото 
кросівок або туфель, які склали 
в цю коробку. Розташуйте їх на 
нижній полиці у шафі.

9. Складати сорочки або ві-
шати їх на вішаки – не завжди 
найкращий варіант для того, щоб 
все виглядало акуратно. Простий 
спосіб їх розміщення – загорнути 
їх в маленькі рулони і, наприклад, 
розкласти відповідно до кольору.

10. Складайте вертикально. 
Попередній варіант подобається 
не всім для прибирання одягу 
у шафі. Є ще одна чудова ідея для 
зберігання ваших сорочок. Дуже 
простий варіант, який також за-
ймає менше простору, полягає 
у тому, щоб складати їх в ящики 
вертикально.

11. Гачки для одягу – це ідеаль-
ний елемент для того, щоб мати 
більше простору, коли ви приби-
раєте свій гардероб. У цьому ви-
падку ви можете використовувати 
їх для закріплення шарфів, бандан 
та інших довгих аксесуарів, оскіль-
ки так вони виглядають охайно та 
не заплутаються.

Як навести порядок  
у шафі з речами

Поради господині



 

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

Playmobil: Фільм
Жанр: мультфільм, комедія

Марла разом зі своїм молодшим братом 
Чарлі як зазвичай гуляли вулицями рідного 
міста. Начебто нічого не віщувало незвичайних 
подій у їх життях, але дещо все-таки сталося. 
Діти доторкнулися до якоїсь іграшки, що пере-
несло їх у неймовірний світ PLAYMOBIL. Чарлі 
став воїном, яким завжди мріяв бути, а Марла 
звичайною жінкою. Вона повинна знайти свого 
брата, щоб вони обоє могли повернутися до-
дому. Хлопця викрали, і де ж його шукати в 
цьому незнайомому світі ? Для цього їй точно 
треба буде допомога місцевих жителів: водія 
пересувної закусочної Дела, секретного агента 
Рекса Дешера, милого робота-невдахи й інших. 
Пригод буде дуже багато! 

1917
Жанр: драма, військовий
У розпалі Перша світова війна. Двоє 

британських солдатів – Шофілд (Джордж 
МакКей) та Блейк (Дін-Чарльз Чепмен) – 
отримують завдання, виконати яке успіш-
но практично неможливо. У найкоротший 
термін їм потрібно перетнути величезну 
територію, підконтрольну супротивнику, 
аби передати повідомлення командуван-
ню союзників. У разі, якщо інформація 
не надійде до командирів вчасно, роз-
почнеться потужний наступ. Вже відомо, 
що ворог підготував смертельну пастку 
тим, хто піде в атаку. Аби зберегти життя 
сотень солдатів, Шофілд та Блейк мають 
поспішати. 

Наші котики
Жанр: комедія, екшн

Події фільму розгортаються у 2014 році на 
початку війни. Це трагікомічна історія пригод 
трьох бійців АТО, що трапляється з ними під 
час бойового чергування на «найглухішій» 
з усіх можливих позицій фронту. Головними 
героями виступають інженер, актор, фут-
больний тренер і продавець квітів, які йдуть 
добровольцями на війну. На позиціях до 
четвірки приєднується амбітна журналістка 
для виконання секретного завдання. Жоден 
з них не має бойового досвіду, нічого не знає 
про наміри командування, та й на місцевості 
майже не орієнтується. Втім саме вони стають 
причиною грандіозного фіаско масштабної 
операції ворога…

Маленькі жінки
Жанр: драма, романтика
Знайомтеся, цих чотирьох чарівних і 

зовсім не схожих одна на одну сестер звуть 
Мег, Еммі, Бет і Джо. Одна з них мріє про 
театральну кар'єру акторки, інша обожнює 
малювання, третя ж без розуму від музики. 
Але найбільше серед них вирізняється Джо. 
Вона терпіти не може стереотипи, що доля 
жінки – вдало вийти заміж і завжди бути 
поруч зі своїм чоловіком. На жаль, на думку 
жінок у ті роки (часи Громадянської війни у 
США) мало хто звертав увагу, дуже важко 
було чогось досягти самій. Але Джо поста-
вила собі за мету – зробити так, щоб її п'єси 
ставили на великих театральних сценах, не 
дивлячись на те, що вона дівчина.

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


