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Чи дійдуть згоди лугинські 
депутати з головою
райдержадміністрації?

Діти з Оліївської та Станишівської 
ОТГ теж харчуватимуться  
у садочках і школах Житомира  
на умовах співфінансування

Брудна, але недешева:  
з 5-го лютого у Житомирі 
на 31 % подорожчала вода

с. 6
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Марія Максимець

Персональна ви-
ставка житомир-
ського художника 
Анатолія Іванчихіна 
«Щастя творити 
красу» відкрилася 
6 лютого в Домі укра-
їнської культури.

У своєму доробку автор має 
близько 300 робіт, написаних 
олійними фарбами. Проте та-
лант у собі художник відкрив не 
одразу, і більшу частину життя 
працював лікарем-стоматологом.

«Коли я навчався у медич-
ному інституті, нам давали за-

вдання малювати клітини, і коли 
всі малювали звичайні клітини, 
я малював їх у 3D. Ще тоді мій 
викладач казав, що мені потрібно 
було йти в художній інститут, а не 
в медичний. І тільки після виходу 
на пенсію я вирішив віддатися 
живопису», – розповідає митець.

Серед запрошених гостей 
на виставці був присутній друг 
Анатолія Олександровича, відо-
мий житомирський скульптор 
Василь Фещенко.

«Ми щодня прогулюємося 
містом, і всі бачимо ті самі пейза-
жі. Робота художника – передати 
ці краєвиди через призму свого 
бачення. Це велике щастя – зна-
йти своє призначення у світі, 
і я вдячний Анатолію, що ді-
литься він цим щастям з нами», – 
говорить Василь Іванович.

Більшість робіт Анатолія 
Олександровича намальовані 

в стилі ню або натюрморт, але 
зустрічаються серед них і пей-
зажі, і марини. Також художник 
почав писати в стилі pin-up.

Анатолій Олександрович, 

окрім цього, відкрив першу у Жи-
томирі школу карате, саме тому 
організатори заходу влаштували 
автору сюрприз – виступ учнів 
школи карате «Додзьо».

Ірина Хоцька

Таке рішення 
одностайно підтри-
мали члени виконав-
чого комітету Жи-
томирської міської 
ради.

У середу, 5 лютого, на засіданні 
виконавчого комітету було прийня-
то рішення у квітні 2020 року розпо-
чати кампанію з призову 18-річних 
чоловіків до армії. Зазначимо, що 
очікується 2 хвилі призову: перша – 
з квітня по червень, друга – з жов-
тня по грудень 2020 року.

Міський голова Житомира 
Сергій Сухомлин наголосив на 
тому, що такий віковий ценз 

було встановлено указом пре-
зидента України Володимира 
Зеленського від 16.01.2020 року.

«Призвати на строкову вій-
ськову службу придатних за 
станом здоров'я до військової 
служби в мирний час громадян 
України чоловічої статі, яким 
до дня відправлення у військові 
частини виповнилося 18 років, 
та старших осіб, які не досягли 
27-річного віку і не мають права 
на звільнення або відстрочку від 
призову на строкову військову 
службу», – йдеться у документі 
доповіді в. о. військового коміса-
ра Житомирського об`єднаного 
міського військового комісаріату 
В`ячеслава Острожицького.

Насамкінець зазначимо: 
мер заявив, що юнаків, котрі 
прийдуть до армії цьогоріч, не 
залучатимуть до участі у військо-
вих діях на Сході України.

Школи Житомира все ще не виходять на 
навчання: карантин продовжено до 15 лютого

Валерія Наумова

Карантин у Жи-
томирі продовжи-
ли до 15 лютого 
включно.

Таке рішення було при-
йняте під час засідання ко-
місії з техногенної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
Житомирської міської ради 
7 лютого.

«Призупинення освітньо-
го процесу продовжується до 
15 лютого (субота) включно, 

у зв’язку з високим епідпоро-
гом. Наразі цей рівень стано-
вить 18,4%, а також у зв’язку 
з тим, що велику кількість ді-
тей госпіталізовано до лікарень 
міста з ускладненнями», – по-
яснює заступниця міського 
голови Марія Місюрова.

Крім того, комісія наголо-

сила на призупиненні також 
усіх позашкільних занять, 
гуртків та масових заходів, 
для того, аби зупинити роз-
повсюдження хвороби.

Нагадаємо, раніше комісія 
вирішила призупинити на-
вчальний процес до 8 лютого 
(субота).

У Житомирі презентували  
виставку Анатолія Іванчихіна  
«Щастя творити красу»

У квітні на Житомирщині  розпочнеться 
черговий призов юнаків до армії

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні друзі!  
Наше щоденне життя сьо-

годні нагадує шалене змаган-
ня різноманітних проблем, які 
з’являються зненацька і у най-
більш складних для нас ситуаці-
ях. Іноді здається, що над нами 
хтось здійснює небачений досі 
експеримент, мета якого абсо-
лютно безглузда, хоча дуже ци-
нічна і жорстока. На превеликий 
жаль, складнощі та випробу-
вання, які трапляються сьогодні 
ледь не на кожному кроці, нас 
мало чому вчать. Ми й досі не 
розуміємо критичної необхід-
ності об’єднання та гуртування 
наших сил, умінь та будь-яких 
інших ресурсів у боротьбі зі 
злом, яке ховається під маскою 
бідності та злиднів, яке щодня 
нагадує про себе чиновниць-
кою сваволею, хабарництвом, 
здирництвом і загалом розгу-
лом криміналітету.

Правило-запитання про те, 
чому ми бідні, нами начебто вже 
давно вивчене, але практичного 
застосування воно поки що не 
набуло. Ми й надалі зволікаємо 
із висновками, які нам доведеть-
ся робити з огляду на те, що наші 
суспільні хвороби належать до 
розряду вкрай складних і невід-
кладних. Фактично ми приречені 
зробити швидкий, категорич-
ний і досі не бачений висновок 
щодо нашого подальшого посту-
пу. Який, зі зрозумілих причин, 
має бути стрімким, а, можливо, 
й дещо нахабним. Бо ж ми вже 
давно цього заслужили. Адже ми 
багато працюємо, ми засіваємо 
найкращі землі нашої планети 
і вирощуємо багаті (хоча й не 
рекордні) врожаї. Безумовно, 
ми заслуговуємо на кращу долю. 
Але доля ніколи не буває дарун-
ком, а є результатом невтомної 
праці, наполегливої боротьби 
у супроводі примхливої удачі. 
Отож вам, шановні друзі, я ба-
жаю лише удачі, бо усі вищезаз-
начені чесноти і найкращі риси 
та звички у вже є. Ще раз успіхів 
вам, усій вашій рідні, близьким 
та родичам.

Щиро і сердечно  
директор газети  

«20 хвилин Житомир» 
Олександр Васильковський

КОЛОНКА
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Валерія Наумова

Депутат Житомир-
ської міськради Олек-
сандр Ракович під 
час позачергової сесії, 
7 лютого, запропо-
нував виділити 100 000 
гривень на закупівлю 
масок для Ухані, де за-
раз найбільший спа-
лах коронавірусу.

Дану пропозицію висунули 
під час обговорення питання 

щодо виділення 50 000 гривень 
на благодійну допомогу. За сло-
вами депутата, зараз необхідно 
допомогти Китаю, адже біда може 
дістатися і Житомира. «Останній 
літак забиратиме 11 числа (11 лю-
того, – авт.) наших жителів, і мож-
на було б ці маски передати через 
них», – пояснив депутат Олександр 
Ракович.

Проте незрозуміло, хто до-
ставить ці маски і куди. Зі свого 
боку інші висловили заперечення, 
мовляв, у Житомирі й так вистачає 
проблем, тому варто передусім 
думати про те, як покращувати 
наше місто.

Депутатка Любов Цимбалюк 
запропонувала встановити по 
місту скриньки для збору до-
помоги для Ухані: «Якщо ми як 

місто Житомир, а не міська рада 
можемо допомогти, то, напевно, 
потрібно допомогти. Ми можемо 
звернутися до громади міста Жи-
томира встановити скриньки для 
збору допомоги на потреби для 
Ухані і зібрати кошти з громади. 
По-перше, кожен буде брати в цьо-
му участь, по-друге, житомиряни 
зможуть зібрати значно більше, 
і не будуть витрачатися бюджетні 
кошти».

Одразу після обговорення «за» 
проголосувало 22 депутати. Проте 
депутати голосували невідомо за 
що, адже одразу після прийняття 
рішення депутатка міської ради 
Наталія Леонченко виступила із 
запереченням, мовляв, депута-
ти проголосували за виділення 
коштів на благодійну допомогу, 

а не за виділення коштів 
на маски для Китаю.

«Це абсолютно дві 
різні пропозиції. Одна 
пропозиція стосувалася 
програми і бюджету, інша 
стосувалась благодійної 
допомоги. На міську раду 
з проханням допомогти 
Китаю офіційно ніхто не 
звертався.

Всі питання вирішені у місті 
Житомирі? І чим погана пропо-
зиція Любові Цимбалюк? До нас 
приходять люди зі своєю бідою. 
Конкретні житомиряни, конкрет-
ні проблеми, і ми можемо допо-
могти. Це наші житомиряни, від 
імені яких ми висунулися, давайте 
не будемо робити популістських 
кроків. Розділимо пропозиції та 

проголосуємо кожну окремо», – 
пояснила Наталія Леонченко.

За повернення до голосуван-
ня проголосували 32 депутати. 
Рішення про допомогу Ухані, 
що виставили на голосування 
повторно, – не набрало необхід-
ну кількість голосів, отже, його 
не підтримали. Проте ініціативу 
Любові Цимбалюк із скринька-
ми – депутати погодили.

Житомирський депутат запропонував виділити 
100 тис. грн на маски від коронавірусу  
для Ухані, проте «фокус» не вдався

Ірина Хоцька

Виконком збільшив пере-
лік категорій дітей, котрі 
можуть претендувати на 
часткове фінансування 
харчування в школах та 
садочках міста.

Відповідне рішення було прийнято під 
час засідання виконкому 5 лютого. Справа 
в тому, що батьки, чиї діти зареєстровані 
в Оліївській та Станишівській ОТГ, але 
відвідують школи і садочки Житомира, 
почали обурюватися, що влада міста від-
мовлялася співфінансувати харчування. 
Причиною цього стало проживання дітей 
за межами міста.

Але виконком переглянув справед-
ливість цього питання. Поштовхом стало 
підписання Житомирською об`єднаною 
територіальною громадою договорів з ви-
щезгаданими громадами. Тепер ці дітки 
також можуть претендувати на часткове 
грошове покриття міським бюджетом ви-
трат за харчування.

Ці зміни зафіксовані та містяться у рі-
шенні виконавчого комітету Житомирської 
міськради від 17.12.2019 № 1368 «Про встанов-
лення вартості харчування окремих катего-
рій дітей за рахунок бюджетних асигнувань».

Насамкінець пропонуємо вам до озна-
йомлення вже затверджені правки до 
рішення:

11.2. У закладах дошкільної освіти 
(в тому числі центрах розвитку дитини 
та навчально-виховних комплексах) для 
дітей, які зареєстровані у м. Житомирі, 
с. Вереси та на території громад, з якими 
укладено договір на передачу міжбюджет-
них трансфертів:

1.4.2. Для учнів 1–4 класів, які зареє-
стровані у м. Житомирі, с. Вереси та на 
території громад, з якими укладено договір 
на передачу міжбюджетних трансфертів, – 
18,30 грн. (8,35 грн – кошти місцевого бю-
джету, 9,95 грн – кошти батьків) – сніданок.

1.5.2. Для учнів 1–4 класів, які зареє-
стровані у м. Житомирі, с. Вереси та на 
території громад, з якими укладено договір 
на передачу міжбюджетних трансфертів, – 
42,90 грн (8,35 грн – кошти місцевого бю-
джету, 34,55 грн –кошти батьків) – сніданок, 
обід, вечеря.

«Фінансування видатків на харчуван-
ня дітей та учнів пільгових категорій, які 
мають право на безкоштовне харчування 
відповідно до чинного законодавства Укра-
їни та відповідних рішень Житомирської 
міської ради і виконавчого комітету Жи-
томирської міської ради, здійснюється за 
рахунок коштів бюджетів Житомирської 
міської об’єднаної територіальної громади 
та територіальних громад, з якими укла-
дено договір на передачу міжбюджетних 
трансфертів», – доповнюється у рішенні.

Марія Максимець

Підписання меморандуму 
про співпрацю між депар-
таментом соціальної полі-
тики ЖМР та ГО «Дивосвіт» 
відбулося у Житомирській 
міській раді 7 лютого.

На заході розглядалося 3 питання:
– презентація національної онлайн-

платформи з цифрової грамотності про-
єкту «Дія. Цифрова освіта» Міністерства та 
Комітету цифрової трансформації України;

– напрацювання по проєкту «Медійна 
грамотність для людей поважного віку» 
та результати аналітичного звіту «До-
слідження рівня медійної грамотності 

людей поважного віку»;
– підсумки благодійного балу.
У січні 2018 року Кабінет Міністрів Укра-

їни схвалив стратегію державної політики 
з питань здорового та активного довголіття 
населення. Дана стратегія передбачає за-
ходи для підтримки людей поважного віку, 
сприяння їх освіті та активному довголіттю. 
Незважаючи на це, 53% населення України 
не мають базового рівня навичок цифрової 
грамотності, а 15% опитуваних віком від 
50–60 років взагалі не володіють ними. При 
цьому 47% з них має бажання отримати ці 
навички. Саме тому 30 січня 2020 року було 
створено національну онлайн-платформу 
цифрової грамотності.

Голова правління ГО «Дивосвіт» Кате-
рина Бабенко зазначає, що на базі Універ-
ситету для людей поважного віку учасни-
ки можуть навчатися базовим навичкам 
цифрової грамотності, а також відвідувати 
додаткові тренінги з медійної грамотності.

«Бути медіаграмотним – важливо в будь-
якому віці, адже це – вміння аналізувати 
інформацію, критично її оцінювати і го-
ловне – правильно її поширювати. Саме 
тому у нашому місті реалізовується проєкт 
‘Медійна грамотність для людей поважного 
віку‘», – розповідає викладачка курсів з основ 
комп’ютерної грамотності Університету 
людей поважного віку Олена Вільчинська.

Також 17 січня ГО «Дивосвіт» була іні-
ціатором благодійного балу, метою якого 
було зібрання грошей для Житомирського 
геріатричного пансіонату. У заході взяли 
участь 152 людини, яким вдалося зібрати 
6736 гривень.

Діти з Оліївської  
та Станишівської ОТГ  
теж харчуватимуться у 
садочках і школах Житомира  
на умовах співфінансування

Житомирська міська рада 
підписала меморандум 
про співпрацю  
з ГО «Дивосвіт»
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Руслан Мороз, Ольга Савицька

Державна архітектурна інспекція від-
мовила компанії UPG (ТОВ «ЮПІДЖІ») 
у видачі сертифіката-ліцензії на введен-
ня в експлуатацію скандальної АЗС на 
проспекті Незалежності, 29 у Житомирі.

Інформація про це опублікована на офіційному сайті 
ДАБІ. Згідно з документом, ТОВ «ЮПІДЖІ» не надала 
в ДАБІ необхідних документів, зокрема:

– Підтверджуючі документи про перенесення інже-
нерних мереж, які проходять через дану земельну ділянку;

– Виконавчу документацію про виконані роботи – по-
вністю відсутня документація щодо облаштування ін-
женерних мереж: електро- і водопостачання, пожежної 
сигналізації і пожежогасіння;

– Відсутня інформація про зміцнення існуючої мережі 
газопроводу в місця заїзду / виїзду автотранспорту;

– Документи, що підтверджують право використання 
сусідніми земельними ділянками для заїзду-виїзду авто-
транспорту з території АЗС.

Інспекторами ДАБІ встановлено невідповідність об'єкта 
проєктній документації на будівництво такого об'єкта та 
вимогам будівельних норм, стандартів і правил.

Все перераховане вище є підставою для відмови у видачі 
сертифіката компанії ТОВ «ЮПІДЖІ», – йдеться в доку-
менті. Таким чином, рішення ДАБІ повністю підтверджує 
побоювання жителів проспекту Незалежності, 29 в тому, 
що незаконне будівництво АЗС UPG є прямою загрозою 
здоров'ю та життю людей, що живуть поруч. Нагадаємо, 
що АЗС побудована прямо на магістральному газопроводі, 
і в разі будь-якої пожежі або вибуху наслідки можуть бути 
жахливими.

Валерія Наумова

У Житомирі чимало людей, котрі 
потребують допомоги.

Це може бути допомога у вигляді продуктів, одягу 
чи навіть грошова. Проте сьогодні активно реалізують 
збір одягу, аби допомогти іншим.

За ініціативи ГО «Милосердя» та департаменту соці-
ального захисту Житомирської міської ради, скрині для 
збору одягу встановили в 1-й та 2-й лікарнях Житомира. 
3-й бокс розташований біля Богунської районної ради 
по вулиці Перемоги, 55. 4-й бокс стоїть біля входу на 
речовий ринок (зі сторони автовокзалу).

«Ми збираємо одяг для потребуючих, але б дуже 
просили приносити хороший одяг, без суттєвих дефек-
тів, щоб люди могли це носити і їм було комфортно. 
Частіше за все у скрині кладуть дитячий одяг, чоловічий 
та жіночий: штани, кофти, зараз на зиму – теплий одяг. 
Але дуже великий одяг у скриню не покладеш», – по-
яснює голова правління ГО «Милосердя» Владислав 
Паламарчук.

Одяг приносять у великій кількості, тому громадська 
організація передає його частину фондам Житомира, 
які працюють з малозабезпеченими людьми і допо-
магають їм.

ДАБІ відмовила компанії UPG у 
видачі сертифіката на роботу АЗС

У Житомирі 
продовжують 
збирати 
одяг для 
потребуючих

Сьогодні нечисті на 
руку люди працюють 
досконало та за нови-
ми схемами.

Неодноразово йшлося про 
афери, пов’язані з благодійністю, 
і це якоюсь мірою «золота жила» 
для шахраїв. Ось і в Житомирі не 
обійшлося без скандалу, коли афе-
ра стосувалась допомоги тваринам.

Про це повідомила небайдужа 
житомирянка та волонтерка Юлія 
Невмержицька. На своїй сторінці 
у фейсбуці жінка опублікувала пост, 
в якому розповіла, що благодійний 
фонд «Життя інших» займається 
нечесною діяльністю: «Тепер шахраї 
заробляють на тваринах! Будьте обе-
режні! БФ "Життя інших" – аферис-
ти! Не жертвуйте в їх бокси! Студент 
вирішив, що він розумніший за всіх 

і знайшов "лазєйку" в законодавстві, 
захотів заробити легких грошей. 
Смішно просто. Розкривати бокси 
будеш у нашій присутності одразу 
з передаванням коштів зооволон-
терам Житомира».

Наразі знайшли 20 точок, де 
розміщені ці бокси. За словами во-
лонтерки Маргарити Паламарчук, 
бокси оформлені неправильно, що 
теж є вагомим порушенням: «На 
боксах є пломби організації, але 
немає печатки. Такі пломби за за-
коном на бокси не встановлюють. 
Має бути підпис засновника. На 
точках, де вони встановлювали 
ці бокси, вони надавали тільки 
витяг і лист від організації про 
встановлення боксу, а є цілий 
пакет документів, які потрібно на-
дати перед встановленням боксів. 
Мають бути договори з тими, на 
кого вони збирають, а договорів 
з нашими притулками – немає».

Крім того, про свою діяльність 
горе-благодійники «звітують» фо-
тографіями з інтернету, видаючи 
чиїсь фото за свої.

«Взагалі даний фонд заре-
єстрований у грудні 2019 року, 
у них була попередня реєстрація 
два роки тому. Одна дівчина з Сін-
ного ринку в себе такий бокс не 
встановлювала, бо саме два роки 
тому вони їздили і збирали гроші 
також, але на будівництво храму, 
і хотіли в неї теж розмістити та-
кий бокс знову. Тобто два роки 
назад вони збирали на храм, за-
крилися і от цього року вирішили 
збирати на тваринок», – пояснює 
Маргарита Паламарчук.

Самі бокси не відповідають 
нормам: вони зроблені із деше-
вого матеріалу, який дуже легко 
пошкодити. За законом ці бокси 
мають бути з міцного скла або 
металу.

Скандал у Житомирі:  
аферист-благодійник з Ірпеня намагався 
збагатитися, збираючи допомогу для тваринок
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Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Хибні уявлення  
про електромобілі
(Продовження. Початок у № 4 
від 5 лютого 2020 р.)

Ті автомобілісти, які уже насоло-
джуються поїздками на електромобі-
лях, ствержують, що вони не шкодять 
екології. Дійсно, самі по собі такі авто-
мобілі викидів не виділяють, за ви-
нятком гуми, що стирається, і пилюки 
від гальмівних колодок. Як показали 
дослідження, залежно від якості виро-
бленої для автомобіля електроенергії 
і типу електропривода кожного авто-
мобіля отримують абсолютно різні 
показники викидів СО2:

• BMW X5 xDrive 30d – 225 г/км;
• Tesla Model S – 130 г/км;
• Електромобіль у східному Китаї – 

167 г/км;
• Електромобіль у Франції – 12 г/км.
Незважаючи на всі ці показники, 

у електромобілів є потенціал для 
зменшення шкоди екології – через 
збільшення участі у виробництві 
електроенергії атомними електро-
станціями і повторне використання 
джерела енергії. Цікавить автомобі-
лістів і питання, чи варті електромобілі 
вкладених у них грошей. Однозначної 
відповіді немає. Найдорожчий елек-
трокар – ВМWi3, а найдешевші – гі-
бриди французького виробництва. 
Для порівняння: «Кіа Soul EV» обхо-
диться володарю у 42,1 євроцента 
на кілометр дороги, бензинова вер-
сія – 42,3, а дизельна – у 43,1 єв-
роцента, «Renault Zoe» обходиться 
у 46,4 євроцента, а «Nissan Leaf» – аж 
у 50,6 євроцента. Всі ці моделі до-
рожчі за бензинові версії. Але най-
ближчим часом все може змінитися. 
Окрім зниження цін на електромобілі, 
впливають на них і регіональні пере-
ваги. Наприклад, у Європі позначені 
знаком електромобіля транспортні 
засоби безкоштовно паркуються на 
зарядних станціях. Окрім того, воло-
дарі електрокарів з усмішкою сприй-
мають таблички про сплату за проїзд 
у центрі міста дизельних автомобілів. 
Різні думки з приводу довговічності 
електрокарів відносно інших авто. 
Головний показник –акумуляторна 
батарея, але якщо сприймати довго-
вічність з моменту виготовлення ав-
томобіля до термінів його ремонту, 
то шанси перемогти у електрокарів 
кращі. У наш час середній «життєвий 
цикл» автомобіля в Європі дорівнює 
18 рокам. Експлуатуючи електро-
мобіль 5 років, констатували втрату 
ємності батареї близько 10%. Багато 
виникає запитань, і різні погляди про 
електромобіль, але, на мою думку, 
кожен, хто його придбав, залишається 
задоволеним.

КУТОЧОК

ВОДІЯ

Валерія Наумова

«Житомирводо-
канал» пояснив, 
чому підвищився 
тариф на воду, та 
запропонував очи-
щення води активо-
ваним вугіллям.

С почат к у  подор ож ча в 
проїзд – проте користуємося 
ми до цих пір розваленим 
транспортом. Потім – плати-
мо за транспортування газу. 
А тепер ще й подорожчання 
води – Житомир не припиняє 
дивувати своїми реформами та 
нововведеннями.

З 5 лютого 2020 року у Жи-
томирі змінилися тарифи на 
централізоване водопостачан-
ня та водовідведення. До цього 
тариф складав 19 гривень 43 
копійки без ПДВ за куб. м. На-
разі він складає – 25 гривень 
40 копійок. У відсотковому 
значенні – це 31% підвищення.

Безумовно, чергова новина 
про підвищення вартості по-
слуг у Житомирі обурила міс-
тян, адже, на їх думку, за таку 
воду, що тече з крану, платити 
геть немає бажання.

А ось представники під-
приємства назвали важливими 
компонентами, що спричини-
ли підвищення, – оплату праці 
та електричну енергію. Наразі 
компонент інвестицій підпри-
ємства «Житомирводоканал» 
збільшився до 21%.

«Видатки на обслуговуван-
ня «тіла» та відсотки від ро-
біт – це наші основні витрати. 
Хоч будь-яке підвищення тари-

фу сприймається негативно – 
у цьому є великий позитив. 
Ми починаємо інвестувати 
в наше підприємство.

На відміну від німецької 
моделі тарифоутворення, ця 
частина складає до 60%. Цю 
частину електричної енергії ми 
можемо суттєво зменшувати 
до 40%, і за ї ї рахунок збіль-
шувати частину інвестиційної 
програми, і це буде правиль-
ний вигляд структури тарифу 
та видатків нашого підприєм-
ства», – пояснює директор КП 
«Житомирводоканал» Андрій 
Нікітін.

Що стосується псування 
води в трубопроводах, то їх 
потрібно замінити. У рік на 
це необхідно витрачати 100 
мільйонів гривень. Саме про 
це каже директор водоканалу 
Андрій Нікітін.

За його словами, суттєво 
покращиться якість води вже 
з введенням в експлуатацію 
нових очисних споруд, а поки 
Житомир їх не бачить, про-
понують очищувати воду 
вугіллям:

«У нас є певна ініціатива 
цього року. Оскільки очисні 
споруди води мали б бути 
введені у жовтні 2020 року, 
але підрядник не встигає за 
цими термінами, ми звернули-
ся з ініціативою зробити воду 
кращої якості.

Ми запропонуємо містянам 
пропускати воду через філь-
три з активованим вугіллям. 
Таким чином можна буде по-
збутися усіх неприємних за-
пахів і присмаків нашої води. 
Якщо містяни це погодять, то 
ми збільшимо тариф рівно на 
1 гривню, і цього року, влітку 
або восени, дамо питну воду 
з кранів. Ми будемо проводити 
два етапи громадських слухань 

з цього питання», – розповідає 
Андрій Нікітін.

Промоніторивши тарифи 
по Україні, ми дійшли висно-
вку, що у Житомирі далеко 
не найдорожча вода. До при-
кладу, у Кропивницькому 1 
куб води коштує 37,62 грив-
ні, в Ужгороді – 33,96 гривні. 
Однак наше місто не може 
похвалитися і найдешевшим 
тарифом на воду. Жителі Чер-
нівців сплачують за 1 куб. м 
води 19,88 грн, Луцька – 20,25, 
а для киян тариф складає 
22,99 грн.

Якщо з ціною більш-менш 
розібралися, то якість води 
у Житомирі, м’яко кажучи, 

не дуже. Мабуть, чи не кожен 
пам’ятає рідину кольору «пеп-
сі» з кранів, світлини якої час 
від часу викладають обурені 
містяни у соцмережах. Фахів-
ці ж пояснюють, що для того, 
аби текла чиста вода, потрібно 
зайнятися внутрішньобудин-
ковими мережами, тому що 
дуже часто труби іржаві. І на-
віть якщо подаватимуть чисту 
воду по трубах будинку, вона 
зіпсується.

Чи потече з кранів жито-
мирян чиста питна вода – ще 
побачимо, ну а поки лише 
залишається обурюватися її 
якістю і сплачувати шалені 
кошти за квитанціями.

Брудна, але недешева: з 5-го лютого  
у Житомирі на 31 % подорожчала вода
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Що чергова, що позачергова –  
толку небагато!

Микола Корзун

Житомирян важко 
здивувати певним 
скандалом чи гучни-
ми та резонансними 
історіями за участі 
міської влади.

Негативне ставлення до людей, 
що працюють у мерії і щодня по-
винні вирішувати десятки, а то й 
навіть сотні важливих муніципаль-
них проблем, формується рока-
ми, але й одна подія спроможна 
додати до такого кошика поганих 
вражень про владу чергової порції 
песимізму. На жаль, позачергова 
сесія Житомирської міської ради, 
яка відбулася у п’ятницю, 7 лютого 
2020-го року, стала яскравим до-
казом того, що міська влада Жито-
мира перебуває у стані очевидної 
кризи. Від цього страждають люди, 
які приходять до сесійного залу, 
просять слова, кажуть і вимага-
ють від влади конкретних дій та 
рішень, але.. На жаль, людей часто 
не чують.

Люди вимагають, 
а депутати – зволікають! 
Або ж – і саботують?

Так було і минулої п’ятниці. 
Сумна традиція, коли сесія від-
кривається під супроводом пі-
кетувальників із плакатами та 
лозунгами, збереглася і цього 
разу. Знову, як і влітку, як восени 
2019-го року, у залі Житомирської 
міської ради скупчилися люди із 
проспекту Незалежності, де вже 
котрий місяць триває скандальне 
будівництво автозаправки, яку 
здійснює печально знаменита для 
житомирян фірма UPG. Цього разу 
вимоги людей, які протестують 
проти появи АЗС, дуже прості 
і зрозумілі: депутати міськради 
мають ухвалити рішення про за-
борону прийняття в експлуатацію 
вже майже побудованої АЗС. До 
того ж всередині січня 2020-го року 
відповідний проєкт рішення про 
заборону будівництва (і, звісно ж, 
прийняття в експлуатацію) на сайті 
міськради зареєстрував депутат Ро-
ман Гуртовенко. 7 лютого, вже під 
час проведення позачергової сесії, 
пан Гуртовенко ще раз нагадав сво-
їм колегам-депутатам про те, чому 
запропонував проєкт рішення про 
заборону появи АЗС на проспекті 
Незалежності, 29. Зрозуміло, що 
депутат, як автор проєкту рішення, 
запропонував розглянути його під 
час проведення позачергової сесії, 
для чого відповідне питання по-

требувало включення до порядку 
денного. Суть пропозиції Романа 
Гуртовенка була зрозуміла кожно-
му, хто знає деталі конфліктної си-
туації, яка вже пів року бентежить 
житомирське міське життя. Тим 
паче, людей, які стійко захищають 
екологічну безпеку свого мікрора-
йону, варто підтримати, а депутати 
своїм сесійним рішенням можуть 
і повинні були це зробити. Одразу 
зауважимо – депутати міськради 
цього разу захистити городян із 
проспекту Незалежності не за-
бажали. Так, пропозиції депута-
та Гуртовенка у сесійному залі 
публічно підтримали депутати 
Пучич і Цимбалюк, однак цього 
виявилося замало. У підсумку 
18 депутатських голосів (із 32-х, 
присутніх під час сесії депутатів 
міськради) виявилося недостат-
ньо навіть для того, щоб питання 
про заборону побудови АЗС було 
внесено до порядку денного поза-
чергової сесії. Натомість пролу-
нали аргументи депутата Наталії 
Леонченко про те, що міська рада 
не має приймати рішень, які потім 
не виконуються. Але ж логіки у та-
кій аргументації також небагато. 
Виявляється, Житомирська міська 
рада вже приймала рішення щодо 
заборони будівництва скандальної 
АЗС за адресою: проспект Неза-
лежності, 29. Але його не виконує 
власник ділянки, який придбав 
її раніше у законний спосіб. При 
цьому власник купленої на аук-
ціоні ділянки чудово знав про те, 
що на ній можна будувати лише 
об’єкти торгівлі. АЗС також начеб-
то торгує бензином, дизпаливом та 
природним газом для автомобілів, 
але АЗС – це, найпершим чином, 
об’єкт підвищеної небезпеки, і його 

поява у густонаселеному мікрора-
йоні вкрай небажана. І міська рада, 
ухваливши рішення про заборону 
будівництва, мала б вимагати його 
виконання. Навіть – у судовому по-
рядку. Однак поведінка виконавчої 
влади стосовно системності у від-
стоюванні власного рішення має 
ряд суттєвих вад і викликає у гро-
мади міста ряд зауважень. Проте 
7 лютого 2020-го року ухвалення 
ще одного рішення про заборону 
введення в експлуатацію фактично 
вже збудованої АЗС зайвим не було 
б. Адже власник заправки, який 
вкладав мільйони гривень у про-
цесі її побудови, чудово знав про 
застереження, так само, як і про 
рішення міськради із забороною 
будувати небезпечний для жителів 
мікрорайону об’єкт. У підсумку 
депутати Житомирської міськра-
ди продемонстрували людям, які 
прийшли на сесію вимагати дотри-
мання забудовником (фірмою UPG) 
вимог законодавства та рішень 
місцевої влади, що вони самоусу-
нулись від вирішення складної для 
житомирян проблеми.

Для прийняття рішення не 
вистачало… інформації (!)

Далі у роботі сесії раз по раз 
виникали ситуації, які прийня-
то називати сумнівними, а тому 
рішення депутатів приймалися 
у ході тривалих обговорень або ж 
і не приймалися зовсім. Скажімо, 
депутати так і не змогли домо-
витись про виділення 848 тисяч 
гривень на добудову стадіону 
«Спартак-Арена». Точніше, вище-
зазначена сума із міського бюджету 
мала гарантувати появу більш як 
7-ми мільйонів гривень із ДФРР 

(Державного фонду регіональ-
ного розвитку). Але депутати не 
змогли (хоча намагалися аж тричі 
розглянути це питання) ухвалити 
рішення про кошти (це більше 
8-ми мільйонів гривень) на добу-
дову чи облаштування стадіону 
«Спартак-Арена». Чому зі стадіо-
ном так вийшло? Адже депутат 
Любов Цимбалюк, яка запропо-
нувала владі прозвітуватися, куди 
і для чого були направлені десятки 
мільйонів гривень, які раніше нео-
дноразово виділялися із міського 
бюджету для будівництва та рекон-
струкції стадіону «Спартак», нічого 
НАДЗВИЧАЙНОГО не вимагала. 
Але ж у сесійному залі ніхто не 
зміг взяти на себе відповідальності 
за те, щоб розповісти, куди були 
витрачені величезні суми грошей.

Майже подібна ситуація вини-
кла у ході розгляду питання про 
виготовлення проєктно-кошто-
рисної документації (ПКД) для 
ремонту та реконструкції Старого 
та Нового бульварів, а також – для 
реконструкції майдану Корольо-
ва. Депутати зажадали від влади 
певних гарантій і переконливих 
аргументів стосовно того, чи є 
у міському бюджеті кошти на такі 
роботи із впорядкування та рекон-
струкції вищеназваних вулиць та 
площ обласного центру. До того ж 
депутат Любов Цимбалюк нага-
дала чиновникам, що проєктно-
кошторисна документація для ре-
монтів вулиць, приміщень, скверів 
і майданів міста Житомира часто 
виготовлялась у ситуаціях, коли 
грошей для відповідних ремон-
тів у міському бюджеті очевидно 
бракувало. Але й тоді кошти на 
виготовлення ПКД виділялися. 
Загалом йдеться про мільйонні 

суми. При цьому виготовлені про-
єкти лежать до «кращих часів», 
потім вони старіють і вимагають 
коректування і доопрацювання. 
Загалом все це можна кваліфі-
кувати як процес невмілого і не-
ефективного господарювання. Для 
проєктантів, звісно ж, це варіант 
гарних заробітків. Але – лише для 
проєктантів.

Під час позачергової сесії роз-
глядалося питання про капіталь-
ний ремонт приміщення гімна-
зії № 23, яке торік було визнане 
аварійним, і у владних кабінетах 
всерйоз заговорили про добудову 
нового приміщення для гімназії. 
Потім виявилося, що фундамент 
та стіни старого приміщення ма-
ють цілком придатний стан для 
ремонтно-відновлювальних робіт. 
Тому 7 лютого 2020-го року депу-
тати міськради ухвалили рішення 
про негайний ремонт першої черги 
старого приміщення, аби до 1 ве-
ресня 2020-го року підготувати для 
наймолодших гімназистів п’ять 
класних кімнат. Потім ремонт буде 
продовжено на другому поверсі, 
і, таким чином, приміщення, яке 
було вже списаним на демонтаж та 
руйнацію, за рік-два буде відремон-
товане для потреб гімназії № 23.

Загалом позачергова сесія, 
яку депутати розпочали у не-
звично ранній час (о 8-й ранку), 
проходила у доволі складному 
режимі. Відчувалася відсутність 
Житомирського міського голови 
Сергія Сухомлина, який несподі-
вано поїхав у відрядження. Перед 
цим призначивши позачергову 
сесію. Дехто із депутатів висло-
вив подив з приводу необхідності 
такого поспіху у проведенні сесії 
міськради. Адже у підсумку ви-
явилося, що багато проєктів рі-
шень, які виносились у сесійний 
зал 7 лютого 2020-го року, так і не 
змогли знайти у середовищі депу-
татів належної підтримки. А тому 
секретар Житомирської міськради 
Наталія Чиж, яка керувала робо-
тою сесії, змушена була вдаватися 
до повторення спроб ухвалити те 
чи інше рішення із другого, а то 
й навіть – із третього разу. Але із 
другої чи навіть – із третьої спроби 
успішного результату досягти не 
вдалося. Що поробиш – у роботі 
ради криза! Депутати вже відчува-
ють передвиборчі настрої. Фрак-
ція «Самопомочі», яка тріумфаль-
но провела восени 2015-го року до 
міської ради аж 8 депутатів, нині 
розвалилася зовсім. Так само, до 
речі, як раніше порозбігалися 
фракції Радикальної партії Оле-
га Ляшка та ВО «Батьківщина». 
Тепер їх немає, а тому так і вихо-
дить, що толку від сесій (чергових 
чи позачергових) для житомирян 
небагато.
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10 лютого в с. Івниці Ан-
друшівського району Жито-
мирської області 65-річний 
житомирянин скоїв резо-
нансне викрадення автівки.

Уночі 10 лютого 2020 року до відділку по-
ліції надійшло повідомлення про незаконне 
заволодіння автомобілем «Фольксваген» у с. 
Івниці Андрушівського району.

Поліцейські групи реагування одразу 
затримали зловмисника, коли їхали за міс-
цем виклику оперативної служби. Відомо, 
що за кермом автівки перебував 65-річний 
житель м. Житомира.

«Про те, що машину викрали, постраж-
дале подружжя довідалося, почувши звук 

заведеного двигуна авто та відкриття воріт 
у власному дворі уночі, близько 3:30. Чоло-
вік відразу вибіг надвір та встиг побачити 
свій «Фольксваген», що віддалявся уже на 
вулиці села. Він кинувся телефонувати на 
«102». Група реагування патрульної поліції 
Андрушівського відділення відразу виїха-
ла до будинку заявника. Дорогою до села 
інспектори помітили автомобіль, схожий 
за описом до викраденого. «Фольксваген» 
саме виїздив з другорядної дороги на трасу 
Житомир-Сквира. Поліцейські зупинили 
транспортний засіб. Його керманич почав 
переконувати їх у тому, що авто належить 
саме йому. Щоправда, документів на під-
твердження надати не зміг. За таких обста-
вин і транспортний засіб, і його водія було 
доставлено до відділення поліції. Заявник 
упізнав свій «Фольксваген» у затриманому ін-
спекторами та надав відповідні документи на 
нього. Також у ході подальшої перевірки було 
встановлено, що кермував ним на момент 
зустрічі з поліцейськими 65-річний житель 
м. Житомира. Мотив свого вчинку чоловік 
пояснити не може», – повідомили у відділі 
комунікації поліції Житомирської області.

Нині розпочалося досудове розслідуван-
ня за ст. 289 (незаконне заволодіння тран-
спортним засобом) Кримінального кодексу 
України. За такі дії чинним законодавством 
передбачено покарання у вигляді позбав-
лення волі на термін до 5 років.

У с. Липино Любарсько-
го району троє дітей могли 
померти через безглузді 
ігри з вогнем. Про це по-
відомили в ДСНС України 
у Житомирській області.

9 лютого 2020 року о 16:05 до Служби 
порятунку «101» надійшло повідомлення 
про загоряння в цегляному житловому 
будинку в с. Липно Любарського району. 
Як стало відомо пізніше, в ньому пере-
бувало 3 малолітніх дітей.

З деталей повідомлення відомо, що 
трагедія сталася у той момент, поки влас-

ниця оселі зі своїми старшими дітьми 
харчувалися у літній кухні. Сама жінка 
на цей час залишила своїх 3-х маленьких 
дітей наодинці в будинку. Тим часом діти 
не гаяли часу і почали бавитися з вогнем.

Те, що будинок починає палати, дорос-
лі зрозуміли лише тоді, коли старший син 
жінки зайшов у дім і відчув запах диму 
в кімнаті, де перебували його менші 4-річ-
ний брат та 3-річні братик з сестричкою. 
Приміщення вже було охоплене димом, 
а малеча була непритомна. Дорослі не-
гайно винесли діточок на свіже повітря 
і разом із родичами викликали медиків 
та рятувальників.

Наразі відомо, що медичні працівники 
госпіталізували 3-х дітей до реанімацій-
ного відділення Любарської центральної 

районної лікарні з діа-
гнозом «отруєння про-
дуктами горіння». Стан 
потерпілих стабільний, 
середньої важкості. За по-
передньою версію ДСНС, 
до займання будинку 
могли призвести дитячі 
пустощі з вогнем.

Тепер горе-матері, 
ймовірно, загрожуватиме 
кримінальна відповідаль-
ність за фактом недогляду 
за дітьми чи, ймовірніше, 
батьківської недбалості.

65-річний житель 
Житомира викрав 
автомобіль… прямо з-під 
вікон будинку власника 

Могли згоріти заживо:  
у Любарському районі троє 
дітей ледве не загинули 
внаслідок пустощів з вогнем 

Руслан Мороз

На Житомирщині майор 
Національної гвардії під-
озрюється у тому, що, пере-
буваючи за кермом, збив 
перехожого та залишив його 
помирати на дорозі.

За інформацією військової прокуратури 
Житомирського гарнізону, автомобіль, який 
1 лютого смертельно травмував чоловіка на 
автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Гли-
бочиця Житомирського району, належить 
військовому.

У процесі розслідування ДТП правоохо-
ронці встановили, що автомобіль належить 
нацгвардійцю, тому справу передали до 
Державного бюро розслідувань.

За повідомленням місцевих ЗМІ, заги-
блим внаслідок ДТП за участю нацгвар-
дійця виявився 24-річний житомирянин 

Владислав Лютик. Зі слів друзів загиблого, 
він телефонував їм о 4-й ранку 1 лютого 
і просив викликати таксі, а також казав, 

що не пам’ятає, як опинився у Глибочиці, 
розташованій за 7 км від Житомира. Відо-
мо, що увечері перед смертю Владислав 
з друзями вживав спиртне.

Винуватець аварії, який смертельно 
травмував 24-річного хлопця, переконує, 
що Владислав Лютик з’явився на дорозі 
зненацька і відреагувати на це було не-
можливо. Також невідомо, чи був майор 
Нацгвардії у нетверезому стані. Розслі-
дування справи триває. Правоохоронці 
збирають докази провини водія, щоб 
повідомити йому про підозру.

Ми отримали у коментарі від речниці 
обласного управління Національної по-
ліції України Алли Ващенко інформацію, 
про те, що розслідування проводить ДБР 
(Територіальне управління Державного 
Бюро розслідувань, яке розташоване у місті 
Хмельницькому та поширює свою діяль-
ність на Вінницьку, Житомирську, Рівнен-
ську, Хмельницьку, Чернівецьку області), 
а процесуальне керівництво веде військова 
прокуратура Житомирського гарнізону. 
Таким чином, Національна поліція зараз 
не може коментувати дані події.

Ми звернулися до виконуючого 
обов’язки військового прокурора Житомир-
ського гарнізону Олексія Рихлюка стосовно 
даного інциденту.

«На даний момент встановлено осо-
бу, яка може бути причетна до скоєння 
даного ДТП. Однак ми ніде нікому не ко-
ментували, що людину збив саме майор 
Нацгвардії. Такої інформації на даний 
момент немає.

Ми всюди даємо коментар, що дій-
сно, у військовій прокуратурі порушено 
кримінальну справу за фактом ДТП, де 
загинула людина 95-го року народжен-
ня в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 року 
біля села Глибочиця. Після проведення 
оперативно-розшукових заходів вста-
новлена ймовірна причетність до даного 
злочину військовослужбовця. У зв'язку 
з цим, слідство було передано з цивільної 
у військову прокуратуру, а саме слідство 
проводиться ДБР у Хмельницькому. На 
даний момент проводяться слідчі дії, ще 
йдуть експертизи. Також на даний час ще 
не повідомлено особі про підозру», – по-
відомив Олексій Рихлюк.

Під Житомиром майор Нацгвардії  
на смерть збив 24-річного чоловіка 

 На фото: загиблий внаслідок ДТП
     Владислав Лютик
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Терміни сплати штрафу 
за адміністративне  
порушення

До Ружинського бюро правової 
допомоги за консультацією звер-
нувся житель с. Мала Чернявка 
Павло Балюх (ім’я та прізвище 
змінені з етичних міркувань, – 
прим. автора). Чоловік просив 
надати юридичну консультацію 
щодо термінів сплати штрафу за 
адміністративне правопорушен-
ня. Консультацію надав головний 
спеціаліст Ружинського бюро пра-
вової допомоги Микола Бондар.

Штраф повинен бути сплаче-
ний порушником не пізніше ніж 
через 15 днів з дня вручення йому 
постанови про накладення штра-
фу, у разі оскарження або опро-
тестування такої постанови – не 
пізніше 15 днів з дня складання 
скарги або протесту, який не був 
задоволений (стаття 307 КУпАП).

Штраф, накладений за вчинен-
ня адміністративного правопору-
шення, вноситься порушником 
в установу банку України, за ви-
нятком штрафу, що стягується на 
місці вчинення правопорушення, 
якщо інше не встановлено законо-
давством України.

У разі відсутності самостій-
ного заробітку в осіб віком від 
шістнадцяти до вісімнадцяти 
років, які вчинили адміністра-
тивне правопорушення, штраф 
стягується з батьків або осіб, які 
їх замінюють.

Після закінчення терміну, за-
значеного в статті 307, постанова 
підлягає виконанню у примусово-
му порядку. З метою примусового 
виконання постанови, відповідно 
до вимог статті 308 КУпАП, у разі 
несплати правопорушником штра-
фу у строк постанова про накла-
дення штрафу надсилається для 
примусового виконання до органу 
державної виконавчої служби за 
місцем проживання порушника, 
роботи або за місцезнаходженням 
його майна в порядку, встановле-
ному законом (стаття 299 КУпАП).

У порядку примусового вико-
нання постанови про стягнення 
штрафу за вчинення адміністра-
тивного правопорушення з право-
порушника стягується:

• подвійний розмір штрафу, 
визначеного у відповідній стат-
ті цього Кодексу та зазначеного 
у постанові про стягнення штрафу;

• витрати на облік зазначених 
правопорушень. Розмір витрат на 
облік правопорушень визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України.

За юридичною консультацією 
звертайтесь до місцевих цен-
трів та бюро правової допомо-
ги. Адреси та телефони центрів 
з надання БВПД та бюро правової 
допомоги можна дізнатись, за-
телефонувавши на Всеукраїнську 
гарячу лінію правової допомоги 
0-800-213-103 (цілодобово 
та безкоштовно зі стаціонарних 
і мобільних телефонів у межах 
України).

КОЛОНКА

Ірина Хоцька

Попередньо лікарі 
запідозрили в малого 
рак крові.

Тепер боротьба за життя іде 
на хвилини. Хлопчик потребує 
кров 3-ї групи з позитивним резус-
фактором.

«Все почалося з того, що мама 
Олексійка пані Валентина виявила 
у малого підвищену температуру, 
що супроводжувалася запаленням 
завушних лімфовузлів. Спочат-
ку такий анамнез викликав у всіх 
підозру на ангіну, але після здачі 
необхідних аналізів у крові дити-
ни було виявлено ракові клітини. 
Одразу у цей день хлопчика швид-

ко привезли до онкогематологіч-
ного відділення дитячої лікарні 
у Станишівці», – детально про стан 

здоров̀я Олексійка розповіла його 
хрещена мати пані Марина.

На сьогодні лікарі намагаються 

встановити стадію розвитку лей-
козу в організмі 7-річного малюка. 
Для цього у нього було взято пунк-
цію з кісткового мозку, але поки 
кінцевий результат буде визначено, 
Олексійко терміново потребує спе-
ціальних тромбоцитів, які можна 
дістати саме з 3+ групи крові.

Тому якщо ви маєте однакову 
з хлоп̀ ям групу крові, ми щиро-
сердно просимо вас не залишати-
ся осторонь людського горя!

Все, що потрібно, – лише звер-
нутися за адресою: м. Житомир, 
вул. Кибальчича, 16, Центр крові 
з проханням стати донором Ібрагі-
мова Олексія (обов'язково сказати, 
що кров на тромбоцити).

У разі додаткових запитань 
стосовно хвороби Олексійка теле-
фонуйте за номерами: 099 110 98 27 
(мама Валентина), 098 479 10 47 
(хрещена Марина).

У клірика Житомирської 
єпархії, багатодітного свяще-
ника протоієрея Олексія Бусь-
ка із с. Ставище Попільнян-
ського району Житомирської 
області сталося велике нещас-
тя – згорів дотла будинок.

Вони з матінкою і 12 дітьми (9 своїх і 3 при-
йомних) виявилися без даху над головою.

Все своє життя батюшка все робив своїми 
руками, з Божою допомогою. Відремонту-
вав церкву, збудував невеликий будинок при 
церкві, потім почав будівництво нового храму 
і нового будинку. Зовсім нещодавно більш 

ніж десятирічна праця над новим будинком 
була завершена.

Але сталося велике нещастя. В суботу 8 лю-
того близько 12 години хтось помітив дим, 
що йде з другого поверху. Спроби загасити 
вогнегасником і відрами води ні до чого не 
призвели, крім як до втрати часу, якого ледь 
вистачило, щоб вивести всіх діток на вулицю 
мало не в домашньому одязі. У підсумку всти-
гли врятувати якісь дрібниці, а всі речі, техніка 
та інше перетворилося на попіл.

Через годину вже впав дах і горів перший 
поверх. Пожежні їхали більше години і гасили 
пожежу до 5-ї вечора.

Змирившись з Божою волею, батюшка пі-
шов служити вечірню, не чекаючи закінчення 
робіт бригади пожежників…

«Нехай через нас Господь покаже своє ми-
лосердя. Допоможіть, браття і сестри, хто скіль-
ки може, на облаштування сім'ї та будівництво 
нового житла Дякуємо усім!» – звертаються до 
всіх небайдужих.

Банківські реквізити для допомоги по-
страждалій родині:

Приватбанк 5168 7573 9250 1039 (Бусько 
Олексій Олексійович).

Ірина Хоцька

20 лютого 2020 року 
працівники та сту-
денти автомобільно-
дорожнього коледжу 
обиратимуть най-
красивіших представ-
ників серед конкур-
сантів вищезгаданого 
навчального закладу.

Як зазначає організаторка за-
ходу Руслана Куліш, подібні речі 
проводяться Житомирським ав-
томобільно-дорожнім коледжем 
щорічно вже протягом багатьох 
років, що стало традицією для 
навчального закладу.

Цьогоріч захід розпочнеться 
20 лютого 2020 року о 13:15 у при-
міщенні актової зали автомобіль-
но-дорожнього коледжу. А у са-
мому конкурсі візьмуть участь 12 
студентів з різних спеціалізацій 
та курсів. Тут обмежень не існує. 
Головна умова – перебування 
в лавах студентів автодорожнього 
коледжу.

«Конкурсанти виходитимуть 
до журі 4 рази. Перший – в на-
родному українському костю-
мі, другий – в карнавальному 
вбранні, за третім разом вже 
доведеться проявити свої зді-
бності та таланти до будь-чого. 
А от четвертий вихід буде у тра-
диційному вечірньому вбранні», – 
розповідає про деталі конкурсу 
організаторка заходу.

На переможців конкурсу 
чекатимуть призи від журі та 
організаторів заходу. Це – пода-
рунок у грошовій формі та вишу-
кана корона, що оздобить голову  
«Міс коледж – 2020».

Для 7-річного Олексія з Коростеня 
терміново потрібні донори крові

Житомирский автомобільно-дорожній коледж 
обиратиме містера та місіс краси – 2020

У священника з 12-ма дітьми  
згорів дотла будинок
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Наталія Леонченко очолила Житомирську міську 
організацію «Опозиційної платформи – За життя»

Педагогічну сертифікацію від Українського  
центру оцінювання якості освіти у 2020 році  
пройдуть 25 вчителів з Житомирщини

Участь у партійних 
зборах та зустріч з міс-
цевими аграріями – 
такою була програма 
робочої поїздки на 
Житомирщину спів-
голови «Опозиційної 
платформи – За жит-
тя» Юрія Бойка та 
голови Житомирської 
регіональної органі-
зації партії, народ-
ного депутата Юрія 
Павленка. Для Юрія 
Бойка це вже другий 
візит на Житомирщи-
ну у новому році. Так, 
23 січня лідер опози-
ціонерів зустрівся із 
трудовим колективом 
заводу залізобетонних 
шпал у Коростені.

Загальні партійні збори Жи-
томирської міської організації 
«Опозиційної платформи – За 

життя» відбулися 8 лютого. Під 
час зборів було обрано голову 
організації – Наталію Леонченко, 
очільницю депутатської групи 
«Опозиційна платформа – За 
життя», голову постійної комі-
сії із соціально-гуманітарних 
питань у Житомирської міської 
ради. Крім того, Юрій Бойко за-
пропонував висунути кандидату-
ру Наталії Леонченко на посаду 
міського голови.

«Команда “Опозиційної плат-
форми – За життя” Житомирщи-
ни змогла згуртуватися у містах 
і районах, завоювати авторитет 
і в результаті стати провідною 
політичною силою в області. 
Водночас попереду вибори до 
місцевих рад. Ми маємо усі шанси 
вибороти посаду міського голо-
ви Житомира. Наталія Леончен-
ко – гідний кандидат», – наголосив 
Юрій БОЙКО.

Наталія Леонченко подяку-
вала команді однодумців та ви-
казала впевненість у майбутніх 
перемогах.

«Ми – команда, яка звикла пе-
ремагати. І ми зробимо усе для 
того, аби досягти високих резуль-
татів на місцевих виборах. Ми 
працюємо заради миру, заради 
добробуту усіх людей. Упевнена, 
наша команда поб’є рекорди і по-

каже переможні результати», – за-
значала Наталія Леонченко.

Голова Житомирської регі-
ональної партійної організації 
Юрій Павленко зауважив, що на 
міську організацію покладаються 
великі сподівання.

«Ви зможете показати гідний 
приклад іншим місцевим орга-
нізаціям нашої партії в області. 
Маємо бути тією політичною си-
лою, яка формуватиме порядок 
денний місцевих органів влади, 
суть якого полягатиме у захисті 
інтересів громадян», – підкреслив 
Юрій Павленко.

Після зборів народні депута-
ти зустрілися із аграріями, які 

поділилися своїми побоювання-
ми щодо відкриття ринку землі. 
Юрій Бойко зазначає, що аграрії 
почувають себе обдуреними. 
Адже влада, яка підготувала за-
конопроєкт про відкриття ринку 
землі, проігнорувала інтереси 
тих, хто на ній працює.

«Люди радять керівникам дер-
жави поїхати і подивитися на різ-
ницю між селом, де фермер живе, 
працює, створює робочі місця 
і сам розвиває соціальну інфра-
структуру – ремонтує дороги, 
будує школи, церкви, парки, і се-
лом, де господарює агрохолдинг, 
який приїжджає до села лише 
посіяти та зібрати врожай – як 

результат, таке село занепадає», – 
пояснив Юрій Бойко.

Юрій Павленко зауважив, 
що протягом останніх декількох 
місяців представники опозиції 
постійно зустрічаються з ферме-
рами та селянами з усієї України. 
І звідусіль лунає прохання до на-
родних депутатів – не голосувати 
за відкриття ринку землі.

«Запропонована владою мо-
дель ринку землі фактично зни-
щить українське село, знищить 
національного товаровиробни-
ка. А сільськогосподарські угід-
дя скуплять транснаціональні 
компанії. Я закликаю народних 
депутатів-мажоритарників по-
спілкуватися зі своїми виборця-
ми. Виконати дану їм обіцян-
ку – не голосувати за відкриття 
ринку землі. Почуйте наре-
шті людей!» – закликав Юрій  
Павленко.

«Опозиційна платформа – За 
життя» наголошує: спочатку по-
трібно розпаювати землю між 
усіма громадянами, які ще не 
отримали земельний наділ, впо-
рядкувати Державний кадастр, по-
тім винести питання на загально-
національний референдум, а вже 
після цього голосувати за закон 
про відкриття ринку землі в залі 
парламенту.

Ірина Хоцька

Таку інформацію 
нам надали спеціа-
лісти департаменту 
освіти Житомирської 
міської ради.

На жаль, цьогоріч Житомир 
не скористався змогою викорис-
тати повну квоту вільних місць 
для бажаючих спробувати свої 
сили в тестуванні. Зазначимо, 
що проходження сертифікації 
вчителями допоки є доступним 
лише для освітян, що викладають 
у 1–4 класах усіх загальноосвітніх 
українських шкіл. Про це нам роз-
повіла заступниця директора де-
партаменту освіти Житомирської 
міської ради Світлана Ковтуненко, 
а начальниця відділу того самого 
департаменту Раїса Кошевич до-
дала, що у 2020 році на складання 

«вчительського іспиту» подали 
заяву 25 освітян з Житомира.

Сама процедура складання 
іспиту вчителями є дуже схо-
жою на ЗНО, яке, нагадуємо, є 
загальнообов̀ язковим для про-
ходження усіма випускниками 
шкіл України, котрі планують 
вступати до закладів вищої осві-
ти на освітній рівень «бакалавр» 

у межах України. «Саме тесту-
вання проходитиме у 3 етапи, де 
перший етап сертифікації – неза-
лежне тестування фахових знань 
та умінь вчителя – відбудеться 
29 лютого 2020 року. Загалом 
тест складається зі 100 завдань 
із вибором однієї правильної 
відповіді. На його виконання 
буде відведено 180 хвилин. Він 

стосується навчання, виховання 
та розвитку учнів. Він, зокре-
ма, міститиме завдання щодо 
сучасних технологій навчання, 
педагогіки партнерства, освітніх 
галузей, визначених Державним 
стандартом початкової освіти, 
роботи з батьками. Цей розділ 
буде найбільшим – він міститиме 
73% завдань. Також тестовий зо-
шит міститиме в собі частину, 
що стосуватиметься освітнього 
середовища – його наповнення, 
впливу на здоров’я, інклюзив-
ності. Частка цього розділу – 13% 
від загальної кількості завдань», – 
розповіла міністерка освіти 
і науки України Ганна Новосад 
у коментарі Українському центру 
оцінювання освіти.

Максимальна кількість балів 
за тест, котру зможе отримати ко-
жен освітянин, – 100, де за кожну 
правильну відповідь учаснику на-
раховуватиметься 1 бал. Якщо від-
повідь буде невірною, відсутньою 
або буде вказано кілька відповідей, 
це оцінюватиметься у 0 балів.

На жаль, Житомир 
у 2020 році не виявив 
особливого бажання 
у проходженні сертифі-
кації та не потрапив до 
списку областей, котрі 
повністю використали 
квоту на реєстрацію.

Натомість очолили цей список 
Волинська, Донецька, Запорізька, 
Полтавська, Сумська, Харківська, 
Хмельницька, Черкаська, Черні-
вецька та Чернігівська області.

Довідково
Сертифікація для вчителів є 

пілотним проєктом Міністерства 
освіти і науки України. Мета його 
започаткування – надання освітя-
нам можливості заявити про себе 
громадськості та підтвердити про-
фесіоналізм. До того ж у випадку, 
якщо вчитель зможе підтвердити 
достатній рівень своєї фахової підго-
товки, на нього очікує перерахунок 
загальної суми щомісячної зарплат-
ні в бік 20% підвищення зарплати.
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Відповідний Указ 
№ 48/2020 опублікований 
на сайті Президента 
України 11 лютого.

«Призначити Єрмака Андрія Бори-
совича керівником Офісу Президента 
України», – йдеться в тексті Указу.

Указом № 46/2020 Володимир Зе-
ленський звільнив з посади голови 
Офісу Президента Андрія Богдана. 
Інформація про звільнення Богда-
на з'явилася ще вчора, в анонімних 
telegram-каналах писали про те, що 
Богдан «збирає речі». Андрій Єрмак 
раніше обіймав посаду помічника 
президента.

Хто такий Андрій Єрмак?
Андрій Єрмак – юрист з 20-річним 

досвідом роботи. Адвокатською діяль-
ністю займається з 1995 року. Пропра-
цювавши в сфері юриспруденції два 
роки, Єрмак заснував «Міжнародну 
юридичну компанію», яка до сих пір 
займається юридичним консалтингом, 
захищає інтереси своїх клієнтів у до-
судових суперечках і на всіх етапах 
судового процесу.

Є також засновником Garnet 
International Media Group і продюсером 
кількох фільмів. У команді Зеленського 
був особистим помічником президен-
та і відповідав за відносини України 
з Росією і США, особливо в питанні 
врегулювання конфлікту на Донбасі.

Дивіться, який фейк роз-
ганяють: чиновник із МОЗ 
обурився, що пенсіонери ляга-
ють в лікарні, аби наїстися на 
халяву.

Ця «новина» настільки зачепила читачів 
за живе, що нас просто засипали повідомлен-
нями – просять з’ясувати, чи дійсно він таке 
говорив. Тому ще раз кажемо: друзі, це фейк.

По-перше, у МОЗ немає заступника міністра 
на ім’я Михайло Маль-
цев. По-друге, інформа-
цію почали розганяти 
через сайти-сміттярки 
(всілякі бібісісісіенени 
і тому подібні). Далі роз-
гон продовжився через 
ручні пабліки цих сміт-
тярок у фейсбуці.

По-третє, інформа-
ція з’явилася на фоні 
уже «зарядженої» ау-
диторії: тема народно-
го обранця Брагара та 
елітних собак.

А тепер – найцікаві-
ше: новину «запозичи-
ли» з Московії. У березні 
минулого року у Перм-
ському краї РФ розго-
рівся скандал з приво-
ду таких слів місцевого 
замміністра охорони 
здоров’я. Показовим є 
те, що українські сайти 

зумисно замовчують, в якій країні це сталося. 
Відтак складається хибне враження, ніби мова 
йде про українського чиновника.

Таким чином, ця інформація ще більше 
підриває довіру до владних інститутів.

Раніше ми вже писали про три основні, 
на наш погляд, ознаки, які змушують читачів 
сприймати інформацію в конкретному розрізі 
або спотворюють враження про подію. Це – 
недоговореність, емоційна лексика та оцінка 
подій. Пильнуйте і не ведіться на фейки!

Джерело – інформаційна кампанія 
«По той бік новин»

Новим главою  
Офісу Президента  
став Андрій Єрмак

«Пенсіонери лягають  
в лікарні, аби наїстися  
на халяву» – фейкова новина

Відновлення та 
заміна посвідчення 
водія – одна з найпо-
пулярніших послуг 
сервісних центрів 
МВС: щороку за нею 
звертається більше 
500 000 українців.

Так само, як і замовлення ін-
дивідуальних номерних знаків чи 
перевірка авто за VIN-кодом, цей 
сервіс відтепер доступний онлайн 
в електронному кабінеті водія.

За допомогою онлайн-
сервісу громадянин  
може замовити:

• обмін посвідчення водія 
в разі зміни персональних даних;

• отримання посвідчення во-

дія замість втраченого, викраде-
ного або пошкодженого;

• заміну посвідчення водія, 
виданого особі вперше, після за-
кінчення строку його дії (за умови 
вчинення особою протягом двох 
років з дня видачі посвідчення во-
дія не більше 2 адміністративних 
порушень ПДР).

Проєкт реалізується у парт-
нерстві Головного сервісного цен-
тру МВС і Міністерства цифрової 
трансформації та за підтримки 
проєкту USAID/UK aid «Прозо-
рість та підзвітність у державному 
управлінні та послугах/TAPAS» 
і Фонду Східна Європа.

Алгоритм  
отримання послуги:

• після авторизації в ЕКВ 
особа подає заяву в електро-
нній формі;

• до заяви громадянин додає 

електронні копії документів, що 
підтверджують зміну персональ-
них даних (за потреби), довідки 
з поліції (за потреби) і чинної 
медичної довідки форми 083/о;

• заява підписується кваліфі-
кованим електронним підписом 
(КЕП) особи або MobileID

Громадянин отримує від-
повідне сповіщення у випадку 
успішної перевірки поданої заяви 
та документів за всіма передбаче-
ними державними реєстрами та 
базами. Відмовлення в наданні 
послуги можливе з ряду при-
чин, що передбачені постановою 
Кабінету Міністрів України від 
15.11.2019 № 946, яка вносить змі-
ни до Положення про порядок 
видачі посвідчень водія та допус-
ку громадян до керування тран-
спортними засобами. Отримати 
посвідчення водія громадянин 
зможе у територіальному сервіс-
ному центрі МВС, зазначеному 

в його електронній заяві. Зверта-
ємо вашу увагу на те, що послуга 
є платною.

Стежте за нововведеннями 
реформи на сайті Головного сер-
вісного центру МВС. За консуль-

таціями звертайтеся на офіційну 
сторінку у фейсбуці або за теле-
фоном (044) 290-19-88.

Регіональний  
сервісний центр МВС  

у Житомирській області

Заміна посвідчення водія відтепер доступна  
онлайн через електронний кабінет водія



12 Середа, 12 лютого 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Акценти

РОБИТИ ДОБРО ТИХО, АЛЕ ВЛУЧНО:  
історія мецената Володимира Кульчицького

Вікідей 2020 у Житомирській  
обласній бібліотеці для дітей

Робити добро тихо, 
але влучно – це, певно, 
девіз славетного укра-
їнського мецената, 
видатного вченого 
Володимира Антоно-
вича Кульчицького.

Постійна допомога потребу-
ючим, фондам, церквам. Воло-
димир від самого серця і зовсім 
без пафосу жертвує тим, кому це 
дійсно потрібно.

Трішки біографії
Батько Володимира Кульчиць-

кого, Антон Володимирович Куль-
чицький, виходець із с. Жеребки, 
що на Житомирщині. Він у страш-

ні роки голодомору, будучи ще 
зовсім дитиною, змушений був 
покинути рідне село в пошуках 
крихти хліба. Тоді перебрався 
до Росії, де зміг стати відомою та 
успішною людиною, але про свій 
рідний край – Україну – він не за-
бував ніколи. Пізніше у Антона 
Кульчицького народився син Во-
лодимир. З найменших років Во-
лодимира Кульчицького батько та 
тітка привчали його до української 
культури та традицій, навчили 
допомагати людям та нести світло 
в серці. Вони розповідали безліч 
історій, які відомий меценат про-
ніс із собою крізь роки.

Минулого року рішенням Же-
ребківської селищної ради та за 
ініціативи жителів містечка одну 
з вулиць с. Жеребки було названо 
на честь відомого односельчани-

на, батька Володимира 
Кульчицького – Антона 
Кульчицького.

Коли говорять про Во-
лодимира Кульчицького, 
то чути лише: «Він – щира, 
доброзичлива, знаюча та 
мудра людина, яка ніко-
ли не полишить у біді». 
І це – абсолютна правда. 
Підтримувати дружні та 
теплі відносини з усіма – 
це талант Володимира. Він 
є справжнім патріотом 
України і головне – прагне 
залишити гарний слід на 
цій землі та хоче передати 
у спадок любов до рідного 
краю, своєї Батьківщини.

Меценатство
Володимир Кульчиць-

кий є постійним жерт-
водавцем храмам у селі 
Жеребки та в Іванополі. 

Хоч релігійна громада в Жереб-
ках невелика за кількістю вірян, 
але вона, як і всі інші громади, 
потребує кошти на розвиток. 
Люди мають ходити до храму та 
очищувати свої душі та думки, 
вірити у красиве й добре.

Він допомагав у розвитку 
храму, неодноразово виділяв ко-
шти на внутрішнє відновлення 
приміщення церкви. Спільними 
зусиллями там змогли поміняти 
підлогу, відновили стіни та сте-
лю, придбали кілька підсвічників 
і святих ікон.

Крім того, Володимир Куль-
чицький зробив храму так званий 
новорічний подарунок, завдяки 
якому у церкві найближчим часом 
планують перекрити дах, утепли-
ти ззовні приміщення та вівтарну 
частину зсередини, а також при-
дбати церковну літературу.

Музей
Кілька років тому Володимир 

Антонович відкрив в селі хату-му-
зей та встановив меморіальну до-
шку на честь свого батька Антона 
Кульчицького.

Сам Володимир Антонович – 
надзвичайно гостинна людина, 
у відкритому ним музеї завжди 
раді відвідувачам, туристам. Він 
цінує своє родинне коріння, 
любить самобутню красу сіль-
ської природи, яка підживлює 
його та надихає на гарні справи. 
А ще хоче, щоб про це знали, 
пам’ятали, започаткована ним 
справа жила вічно, а українські 
традиції та звичаї передавалися 
із покоління в покоління.

Благодійність
Благодійник зацікавлений, 

щоб маленьке село не зникло 

з мапи України, а жило та про-
цвітало. Хоче зробити все від нього 
залежне, щоб хоч в окремо взято-
му селі створити гарні умови для 
проживання.

Минулого року Володимир 
Антонович відкрив теплицю. 
Вся її продукція йде на благо-
дійність, на будинки для людей 
похилого віку, школи, дошкільні 
навчальні заклади. Нещодавно 
виділив чималі кошти на при-
дбання табличок з назвою вули-
ці та номером будинку. У зв’язку 
з кодуванням українських теле-
візійних каналів, благодійник 
вирішив провести в село та 
у кожну домівку інтернет. Влітку 
виділив кошти на облаштуван-
ня місцевого пляжу та закупив 
малька у місцевий ставок.

Володимир Кульчицький 
дбає про дітей, тому облаштував 
для них спортивний майданчик 

біля дошкільного навчального 
закладу. А ще виділив кошти на 
придбання столів, стільців, гар-
дин у сільський обрядовий зал.

Благодійник постійно ви-
діляє кошти тим людям, які 
потребують допомоги на ліку-
вання, нужденним, малозабезпе-
ченим. До нього постійно ідуть 
із проханнями, а він нікому не 
відмовляє, бо віддає тепло своєї 
душі людям, які його оточують, 
адже він – людина, покликана 
творити добро, бо тільки тоді 
вона стає духовно багатшою та 
чистішою.

Також Володимир Кульчиць-
кий взяв шефство над благодій-
ною організацією «Благодійний 
фонд «Лікарня Іванопіль», щоб 
у самотніх, немічних людей теж 
здійснювалися мрії та надії, щоб 
кожен день був для них світлим 
і радісним.

Наталія Мойсієнко

Українська Вікі-
педія – українсько-
мовний розділ Вікі-
педії багатомовного 
Інтернет-проєкту зі 
створення вікі-енци-
клопедії, яку може 
редагувати кожний 
охочий користувач 
Інтернету.

Перші зафіксовані спроби 
створення статті в українській 

Вікіпедії датуються 26 січня 2004 
року. Житомирська обласна бі-
бліотека для дітей долучилася 
до проєкту у 2014 році, коли було 
оголошено про те, що бібліотеки 
можуть приєднатися до напи-
сання вікістатей. Перші статті, 
написані нашими бібліотекаря-
ми, були про вулицю Пушкінську, 
про житомирського краєзнавця 
Георгія Мокрицького і про нашу 
бібліотеку. У 2018 році ми предста-
вили значимих осіб нашого краю: 
Бржезицького Франца Карловича, 
Павленко Марію Григорівну, Со-
болевську Світлану Олександрівну, 
Башинського Віктора Антонови-
ча, Окийченко Данила (Вознюк 
Яків Олександрович), статті про 

Київську вулицю (Житомир) та 
Житомирську міську школу хоре-
ографічного мистецтва «Сонечко».

У 2020 році з нагоди 16-річ-
чя Вікіпедії з 26 до 31 січня 
оголошено Всеукраїнський ві-
кімарафон з написання статей. 
Здебільшого фахівці нашої бі-
бліотеки пишуть на краєзнавчу 
тематику та про відомих людей 
Житомирщини. У цьому році 
ми опублікували матеріали про 
О. Г. Гербачевського, І. Живагіна, 
М. П. Зіновчук, А. Ф. Журавсько-
го, В. Яра (Ярмолюка), С. Штат-
ську, В. Бендерську.

У межах Вікімарафону по 
всій Україні проходили вікізу-
стрічі, де можна навчитися ре-

дагувати Вікіпедію й отримати 
пам'ятні сувеніри.

У вікідень 31 січня було про-
ведено тренінг з написання та 
редагування статтей для студентів 

Житомирського торгово-економіч-
ного коледжу. Також до Вікіма-
рафону можна було долучитися 
онлайн – і отримати сувеніри за 
статтю поштою.
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Як стати донором у Житомирі:  
про важливість та особливості такого процесу

Житомирщиною «гуляють»  
підробні 500-гривневі купюри: як уберегтися

Валерія Наумова

Донорство – це можливість 
допомогти іншим у біді та навіть 
врятувати комусь життя. Процес 
це неважкий, проте дуже корис-
ний, як для здоров’я донора, так 
і для того, кому цю кров перели-
ватимуть.

Сьогодні у Житомирі працює 
проєкт «ДонорUA». Це автома-
тизована база пошуку донорів, 
і будь-яка особа, яка потребує 
крові, може зареєструватися на 
сайті, вказати, що їй потрібна 
допомога, і усім донорам, що за-
реєстровані в базі, прийде авто-
матична розсилка. А донори, які 
хочуть допомогти, можуть зайти 
також на сайт та моніторити тих, 
хто потребує наразі крові.

Чому варто здавати кров, де 
її можна здати та усі деталі цьо-
го процесу – про це журналісти 
редакції «20 хвилин» дізнава-
лися у координатора проєкту 
«ДонорUA» у Житомирі Андрія 
Магалецького.

�� Навіщо здавати кров?

– Найперше можемо говорити 
про те, що є потреба у донорській 
крові для людей з певними вида-
ми захворювань. І тому потрібно 
переливати або цільну кров, або 
її окремі компоненти, наприклад, 
тромбоцити. Найчастіше після 

хіміотерапії, під час онкозахво-
рювань, у людей падають тром-
боцити, і їм потрібно вливання 
додаткове. Також є випадки хірур-
гічного втручання, якщо у людини 
йде крововтрата, потрібно попо-
внювати запаси теж. Ну тобто 
першочергово ми дбаємо про 
потреби інших людей.

�� Куди здавати кров?
– У Житомирі ми маємо об-

ласний центр крові по вулиці Кі-
бальчича, 16, неподалік «ФОКу». 
Графік роботи: з 8 до 13 години.

�� Як зрозуміти, чи можу 
я здати кров?

– Донором може стати будь-
яка людина віком від 18 років, 
вагою від 50 кілограмів. Як пра-
вило, лікар на місці ще оглядає. 
Це насамперед стосується дівчат: 
якщо вони достатньо тендітної 
статури, то лікар вже вирішує, 
можна чи не можна здавати кров, 
аби не зашкодити донору. Здава-
ти можуть ті, хто немає протипо-
казань до донорства. Тобто якщо 
ви не приймаєте в цей час ліки, 
не маєте хронічних захворювань, 
не стоїте на обліку. Також об-
меження при операціях, пере-
ломах, пірсингах, татуюваннях, 
вагітності. Тут не можна здавати 
кров протягом року.

�� Скільки часу займає 
цей процес?

– Звичайна здача крові три-
ває не більше 30 хвилин. Якщо 
ми говоримо про тромбоцити, 
то тут дещо складніша процеду-
ра, оскільки вона вимагає більш 
детального підходу. Спочатку до-
нор тромбоцитів здає попередньо 
аналізи, чи він підходить для тієї 
особи, якій будуть вливати. Об-
стежують донора, його вени на 
руках. Після цього через спеці-
альний апарат кров проганяють, 
тромбоцити відділяють. Далі кров 
повертається донору, але вже без 
тромбоцитів.

�� Кр ов і  я кої  г ру п и 
сьогодні не вистачає най-
більше?

– Центр крові на своїх сторін-
ках у соціальних мережах публі-
кує інформацію щодо того, якої 
саме крові не вистачає, чи в якій є 
нагальна потреба. Це, як правило, 
ситуативно.

Отож закликаємо усіх бути не-
байдужими! Процедура неважка, 
проте комусь може подарувати 
шанс на нове, здорове життя.

Ірина Хоцька

Нагадуємо, що дана інформація 
з̀ явилася в інтернет-просторі ще в серед-
ині минулого року.

Її підтвердили у пресслужбі НБУ Укра-
їни. Проте, як виявилося, незважаючи на 
попереджувальну публікацію, житомиряни 
досі продовжуть страждати від шахраїв.

Від читачів дізнаємося, що найчастіше 
їх ошукували в касах вокзалів, на автомо-
більних заправках та навіть у великих про-
дуктових маркетах. Причому найчастіше 
підробкою ставали купюри номіналом 
у 500 гривень.

Ймовірніше за все, вибір у бік підробки 
саме цього номіналу робиться через лег-
кість друку «рожевих» банкнот на принтері. 
Справа вся в тому, що основним кольором 
тла 500 гривень є саме кварцево-рожевий 
колір, що є основним, ба навіть базовим 
у спектрі відтінків фарб у картриджі стру-
меневих принтерів.

Як відрізнити підробку 
від оригіналу?

Детально вивчивши ознайомчі ролики 
та інструкції з виявлення підробних бан-
кнот, розповідаємо вам, як не потрапити 
на гачок до аферистів.

Найперше, коли ми піднесемо 500-грив-
неву купюру під звичайне яскраве світло, 
побачимо, що портрет Григорія Сковороди 

світиться світлим кольором. Можна навіть 
сказати, що він має восковий вигляд. У той 
час як, провівши подібну маніпуляцію 
з фальшивою купюрою, будемо спостеріга-
ти звичайний малюнок відомого мислителя 
простим сірим олівцем.

По-друге, обов̀ язково звертайте увагу 
на серійний номер купюри у правому 
верхньому кутку банкноти. У підробних 
банкнотах він однаковий та дублюється 
на кожному «папірці», а от справжні гро-
ші будуть мати цілковито різні серійні 
номери.

По-третє, основа або ж тло банківської 
купюри на противагу підробним грошам 
буде насиченого рожевого кольору. А от 
фальшивкам у більшості випадків при-
таманні піщано-рожеві кольори.

На що точно  
не треба звертати увагу?

На водяні знаки, що добре розгляда-
ються під світлом ультрафіолету. На жаль, 
шахраї і їх навчилися підробляти. Наголо-
шуємо на тому, що справжній водяний знак 
відрізняється від фальшивого розпливчас-
тими контурами. Але в цілому малюнок 
повинен бути чітким. У підробці ж світлих 
частин майже немає.

Яке покарання загрожує  
за скоєний злочин?

У ст. 199 Кримінального кодексу 
України зазначається, що виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, 
пересилання, ввезення в Україну з ме-
тою використання при продажу товарів, 
збуту, а також збут незаконно виготовле-
них, одержаних чи підроблених марок 
акцизного збору, голографічних захисних 

елементів, підробленої національної ва-
люти України у виді банкнот чи металевої 
монети, іноземної валюти, державних цін-
них паперів чи білетів державної лотереї – 
караються позбавленням волі на строк від 
трьох до семи років.
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Ольга Сідлецька

До редакції «20 хви-
лин» звернулися пред-
ставники Соколівської 
і Мартинівської ОТГ. 
Вони обурені тим, що 
їхні громади, попри 
значні досягнення 
і небажання людей, 
збираються приєд-
нати до Курнинської 
і Пулинської ОТГ.

Як розповіли представники 
Мартинівської сільської ради, що 
завітали до нашої редакції, до 
цього часу реформа децентралі-
зації досить ефективно впливала 
на їхнє життя. На території ОТГ 
функціонує 2 школи, 3 дитсадки, 
є 2 шкільні автобуси. У закладах 
проведено заходи з енергоефек-

тивності та ремонтні роботи. Зі 
слів представників громади, з часу 
її створення збільшується обсяг 
надходжень до бюджету, немає 
проблем з виплатою заробітних 
плат. На території ОТГ створене та 
успішно функціонує КНП «Амбу-
латорія загальної практики – сімей-
ної медицини» та збережена вся 
інфраструктура закладів охорони 
здоров̀я. У громаді працюють над 
стратегією її розвитку.

У Соколівській ОТГ теж ре-
зультатами задоволені: працюють 
над покращенням якості питної 
води, реконструюючи водогінні 
мережі, а також будуючи нові, за-
вершують будівництво амбулато-
рії, оновлюють техніку у школах 
та садочках, а також поповнюють 
сільський бюджет.

Однак 6 лютого на жителів двох 
вищезазначених ОТГ чекала шоку-
юча новина – їх планують приєд-
нати до інших громад, утворивши 
таким чином на території райо-
ну лише 2 одиниці – Пулинську 
і Курнинську ОТГ. Зі слів активу 
громад, вони дізналися про це 

лише після пресбрифінгу голови 
Житомирської ОДА Віталія Бунеч-
ка. З їхніх слів, ніякі громадські 
слухання щодо цього питання не 
проводилися.

У зв̀язку з цим представники 
Соколівської ОТГ написали звер-
нення до голови Житомирської 
ОДА, а Мартинівської – до Прези-
дента України, Прем̀ єр-міністра, 
Голови ВР, міністра розвитку гро-
мад та територій України, голів 
Житомирської ОДА і Житомир-
ської облради, у яких розповідають 
про свої здобутки і досягнення за 
час існування, просять залишити 
їх окремими територіальними 
одиницями та не приєднувати до 
інших громад. Зокрема у зверненні 
Мартинівської громади зазнача-
ється: «Незрозумілою є ініціатива 
визначення громади за кількістю 
населення у 5 тисяч чоловік. Жодна 
методологія у такому важливому 
питанні, як формування громад, 
не може грунтуватися на одному 
показникові, який не має логічного 
пояснення. Ми пропонуємо в тако-
му чутливому питанні відмовитись 
від командно-адміністративного 
методу ліквідації громад, що 
були утворені за власної ініціати-
ви. Для визначення дієздатності 
об`єднаних територіальних гро-
мад пропонуємо на законодавчому 
рівні зафіксувати функції, які по-
кладаються на громади, та єдиний 
принцип їхнього фінансування. 
І тільки за результатами моніто-
рингу виконання покладених на 
ОТГ функцій за конкретний про-
міжок часу (скажімо 5–7 років) роз-
глядати їх життєздатність».

Як зауважили люди, під час 
засідання робочої групи у грудні 
2019 року їм обіцяли, що громади, 
які об`єдналися раніше, не будуть 
приєднуватися до інших терито-
ріальних одиниць.

Журналісти «20 хвилин», аби 
прояснити ситуацію, звернулися 
до начальника управління з питань 
адміністративно-територіального 
устрою та організаційної роботи 
апарату облдержадміністрації 
Олександра Бабича. Ось що він роз-
повів нам у коментарі: «Управлін-
ням терустрою обласної державної 
адміністрації з початку реформи 
децентралізації розглядалося 
багато варіантів перспективних 
планів. Їх дуже багато було. Зараз 
згадати всі, їх формат і конфігура-
цію – це складно. Я зупинюся на 
3-х основних. Перший – це коли об-
ласна державна адміністрація ще 
у листопаді-грудні запропонувала 
варіант 71-ї територіальної грома-
ди. Знову ж таки за результатами 
громадських обговорень на рівні 
обласної державної адміністрації 

за пропозиціями громадськості, 
народних депутатів, експертів 
різних рівнів, керівників ОТГ і на-
селення цих громад був запро-
понований варіант 71. Мінрегіон 
цей варіант, на жаль, не погодив. 
Тоді був запропонований варіант 
на 66 територіальних громад. Це 
фактично збереження всіх існую-
чих і окремі громади навіть нові. 
І цей варіант не був погоджений. 
Тоді був запропонований варіант 
на 62 за рекомендацією знову ж 
таки Мінрегіону».

Цікавимося, чи буде легше 
жити жителям Мартинівської і Со-
колівської ОТГ після приєднання, 
чи стануть кращими послуги.

«Про надання послуг краще за-
питати у керівників ОТГ, які госпо-
дарюють на своїх територіях. Має-
мо сподівання, що не погіршиться. 
Що стосується шкіл, садочків та 
інших закладів, це також питання 
до керівництва майбутніх терито-
ріальних громад. Якщо, скажімо, 
ми беремо Мартинівську, то питан-
ня до Пулинської території, тому 
що Мартинівка у нас приєднується 
саме до Пулинів. І залежно від того, 
яке буде фінансування територій, 
будуть проводити оптимізацію. 
ОДА до питань господарювання 
на місцевому рівні відношення не 
має. І може надати рекомендації 
відповідно до методичних мате-
ріалів, які на сьогодні розроблені 
Кабінетом Міністрів України, не 
більше», – роз̀яснює посадовець.

На запитання нашого жур-
наліста, чому не буди проведені 
громадські слухання, як стверджу-
ють представники Мартинівської 
і Соколівської ОТГ, начальник 
управління з питань адміністра-
тивно-територіального устрою та 
організаційної роботи апарату 
облдержадміністрації відповів, 
що громадські слухання з приводу 
об`єднання проводяться постійно.

«В обласній державній адміні-
страції не раз було засідання ро-
бочої групи. Таке засідання було 
і в Міністерстві розвитку громад 
та територій. Тобто такі питання 
у нас на часі фактично постійно. 
Люди приїжджають до ОДА, і тут 
також їм надаються кваліфіковані 
відповіді на всі їхні запитання», – 
розповідає Олександр Бабич.

Також чиновник заперечив 
інформацію, що жителів вище-
зазначених ОТГ не повідомляли 
про приєднання.

«Повідомили про результати. 
Проведено пресбрифінг голови 
обласної державної адміністра-
ції. До пресбрифінгу управління 
з питань адмінтерустрою займа-
лося якраз коректуванням відпо-
відних матеріалів, в тому числі 

картографічних, по яких були за-
уваження Мінрегіону», – коментує 
начальник управління з питань 
адміністративно-територіального 
устрою та організаційної роботи 
апарату облдержадміністрації. Як 
зауважив посадовець, усі необхідні 
матеріали, в тому числі і карта, є 
у вільному доступі на сайті.

7 лютого представники Соко-
лівської і Мартинівської громад 
були на прийомі у голови Жито-
мирської ОДА Віталія Бунечка 
щодо їхнього приєднання. Однак 
люди візитом залишилися не 
вдоволені. Вони пропонували за-
лишити все, як є, тобто, щоб функ-
ціонувало 4 ОТГ – Мартинівська, 
Соколівська, Пулинська, Курнин-
ська, а не, як пропонує Мінрегіон, 
2 громади.

Чому це наразі неможливо, на 
прикладі Мартинівки нам пояснює 
начальник управління з питань 
адміністративно-територіального 
устрою та організаційної роботи 
апарату облдержадміністрації.

«Мартинівка має на сьогодні 
низький рівень спроможності 
як громада, яка станом на сьо-
годні функціонує. Знову ж таки 
рівень спроможності визнача-
ється методикою формування 
спроможності територіальної 
громади, яка затверджена на по-
чатку січня цього року Кабінетом 
Міністрів України. І тому саме по 
Мартинівці рівень спроможності 
складається з декількох показ-
ників: чисельність населення, 
дітей, площа територій, індекс 
податкоспроможності і частка 
податків і зборів. Все якщо скла-
дається, є відповідна формула об-
рахунку. 2,1 – це низький рівень. 
У Мартинівки такий рівень і є. 
Тому Мінрегіон запропонував 
Мартинівкою підсилити більш 
успіші території, як наприклад, 
Пулини. У них високий рівень – 
4,2», – коментує Олександр Бабич.

Цікавимося у нього, чому ж 
люди противляться приєднанню.

«Є багато підводних каменів, 
які на широкий загал ніхто не хоче 
виносити. Такі питання культи-
вуються десь на місцевому рівні, 
і зазвичай там не стільки стоїть 
питання про успішність терито-
рії. Воно стоїть набагато глибше 
і по-іншому», – зауважив чиновник.

Як нам стало відомо, представ-
ники Мартинівської і Соколівської 
ОТГ налаштовані радикально 
у разі невирішення їхнього пи-
тання. У їхніх планах – перекриття 
дороги, а депутати селищних рад 
взагалі збираються скласти свої 
повноваження. «Тільки жить по-
чали. Нікуди не хочемо!» – говорять 
представники громад.

Жителі Соколівської і Мартинівської громад 
збираються перекривати дорогу, бо проти 
приєднання до Курнинської і Пулинської ОТГ
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КРОК ДО МРІЇ про власний бізнес.  
Як працює програма доступних кредитів?

На початку лютого в Україні 
запрацювала програма кредиту-
вання малого бізнесу «5–7–9%». 
Ще до її старту уряд отримав по-
над 17 тисяч заявок підприємців, 
а 3 лютого державний банк видав 
перший кредит. Як стати учасни-
ком програми і від чого залежить 
кредитка ставка, дізнавались екс-
перти Центру громадського моні-
торингу та контролю.

Хто може стати 
 учасником програми?

Кожен українець, який хоче 
відкрити власну справу або має 
бізнес з доходом до 50 млн грн 
на рік, може подати заявку на 
отримання кредиту. Для цього по-
трібно заповнити анкету на сайті 
5–7–9.gov.ua і чекати на зворотній 
зв'язок.

Згідно з умовами програми, 
бізнес, що претендує на кредит, 
повинен мати державну реєстра-
цію як юридична особа або фі-
зична особа-підприємець (ФОП). 
Також обов’язково, щоб учасники 
підприємства і його кінцевий 
власник були резидентами Укра-
їни. Діючі підприємства пови-
нні бути прибутковими останні 
4 квартали, а новостворені – мати 
обґрунтований бізнес-план.

Кредити видаються у гривні 
на термін до 5 років, максимальна 
сума – 1,5 млн грн. Власний внесок 
має становити не менше 30% від 
вартості проєкту для нового бізнесу, 
20% – для чинного бізнесу. Також 
позичальник повинен буде подума-
ти про кредитну заставу, адекватну 
запитуваній сумі кредиту.

Використати кредит можна 
тільки на інвестиційні цілі: ку-
півлю нового обладнання або ре-
монт приміщення. Важливо, що 

позичальник, відповідно до умов 
програми, зобов'язується подава-
ти щоквартальну звітність щодо 
кількості найманих працівників 
та низки економічних показників.

Які кредитні ставки?
Відсоток по кредиту зале-

жить від розміру бізнесу: 5% річ-
них – якщо виручка до 25 млн грн 
і створюються мінімум 2 робочих 
місця, 7% річних – для бізнесу 
з виручкою до 25 млн грн, який не 
створює нових робочих місць, 9% 
річних – для бізнесу з виручкою 
до 50 млн грн. При цьому під-
приємець може понизити ставку 
завдяки створенню робочих місць. 

Ставка знижується на 0,5% за кож-
не створене робоче місце, але не 
може бути меншою за 5%.

Віцепрезидент Асоціації плат-
ників податків України Олена Хо-
тенко зауважує, що бізнес дуже 
довго не мав можливості отриму-
вати дешеві кредити, тож затре-
буваність програми не викликає 
сумнів. Власне, успішний старт 
програми вже відзначив прези-
дент Володимир Зеленський.

«Відучора в банку шикуються 
черги підприємців. Хтось хоче бу-
дувати, хтось – обробляти дерево, 
а хтось відкриває ветеринарну 
клініку. Кажуть: ставки – для лю-
дей. Почути це було головним для 

мене. Сподіваюся, ця програма 
заохотить наш бізнес залишатися 
в Україні, а тих, хто виїхав, – по-
вернутися додому», – зауважив 
глава держави під час відвідин 
головного офісу «Укргазбанку».

Наразі учасниками програми 
є державні банки: Укргазбанк, 
Ощадбанк, Приватбанк та Укрек-
сімбанк. Аби програма не була 
збитковою для банків, держава 
компенсує частину відсоткової 
ставки на кредити, які видавати-
муть банки.

«Можна подумати, що подібні 
програми з низькою дохідністю 
будуть впроваджуватися держав-
ним банкам, але ні – ми вже зараз 

спілкуємося з великою кількістю 
приватних банків, у тому числі 
з іноземним капіталом», – запевняє 
директор Офісу адміністрування 
проєктів міжнародного фінансо-
вого співробітництва Мінфіну 
Руслан Гашев.

Допомога початківцям
Важливо пам’ятати, що саме 

банки перевірятимуть заявки 
і кредитну історію та ухвалю-
ватимуть рішення, чи виділяти 
кредит. Проте навіть якщо банк 
відмовить, підприємець може 
доопрацювати свій бізнес-план, 
пройти навчання і звернутись 
повторно.

«Жодна людина, яка звер-
неться за отриманням кредиту, 
не залишиться без зворотного 
зв’язку. В нас вже створена сис-
тема, яка допоможе подивитися 
на свій бізнес-план критично, 
переосмислити, доопрацювати 
і прийти за отриманням ресур-
сів вдруге», – наголошує прем’єр-
міністр Олексій Гончарук.

Для підприємців-початків-
ців програма передбачає мож-
ливість безкоштовного навчання, 
а також допомогу у складанні 
бізнес-плану. На порталі є від-
повідний розділ, на якому мож-
на пройти навчання онлайн або 
дізнатись про навчальні заходи 
у своєму регіоні.

Загалом у 2020 році на програ-
му передбачено 2 млрд гривень. 
В уряді прогнозують, що за рік 
буде видано понад 50 тисяч до-
ступних кредитів і створено до 
90 тисяч нових робочих місць. На-
разі програма доступних кредитів 
розрахована на п'ять років. Вод-
ночас залежно від ефективності 
та попиту з боку підприємців її 
можуть розширити.

Ірина Хоцька

Процес реєстрації 
майбутніх абітурієн-
тів на основну сесію 
незалежного іспиту 
триватиме з 3 лютого 
по 24 березня. Таку 
інформацію повідо-
мили в Українському 
центрі оцінювання 
якості освіти.

«Для того, щоб успішно заре-
єструватися для участі в зовніш-

ньому незалежному оцінюванні, 
необхідно створити і оформити 
реєстраційну картку, сформува-
ти пакет документів і передати 
його в регіональний центр», – 
розповіли у головному центрі 
оцінювання якості освіти.

Зазначимо, що як і в по-
передні роки, тестовий зошит 
складається з 2-х частин: пер-
ша частина – це ДПА, а дру-
га – власне ЗНО. Нагадуємо, 
що написання першої частини 
зошита є обов̀ язковою для всіх 
випускників шкіл, оскільки 
за результатами проходження 
цього блоку тестів буде вистав-
лено підсумкову річну оцінку 
в шкільний атестат дитини про 
закінчення повної загальної се-

редньої освіти. Друга частина 
заповнюється лише тими абіту-
рієнтами, чиї навчальні заклади 
вимагають цього. Приміром, 
більше 90% ВНЗ України точно 
вимагатимуть саме сертифікати 
ЗНО при вступі на будь-які об-
рані спеціальності для здобут-
тя освітнього рівня «бакалавр». 
А от ДПА більше цікавить ті 
заклади освіти, котрі готують 
своїх студентів лише за рівнем 
молодшого спеціаліста.

Не оминув цьогоріч процес 
складання ЗНО і тих людей, 
котрі планують здобути той 
самий рівень «бакалавра», але 
вже в якості другої вищої осві-
ти (у випадку, якщо ви досі є 
студентом ВНЗ – авт.). Ці люди 

знову вступатимуть на правах 
випускників шкіл 11-х класів та 
вимушені знову підтверджувати 
рівень своїх знань.

Але очікують на українців 
і нововведення. Буквально де-
кілька місяців тому чинна мі-
ністерка освіти і науки Ганна 
Новосад заявила, що цьогоріч 
при вступі до закладів ВНЗ при-
йматимуть сертифікати 2017, 
2018 та 2019-ого рр. На жаль, 
сертифікат з іноземної мови вже 
не буде дійсним, а тому ЗНО до-
ведеться складати повторно.

Для тих, хто з тих чи інших 
причин досі не знає графік 
складання основної сесії 
ЗНО-2020, просимо ознайоми-
тися нижче:

21 травня – математика;
26 травня – українська мова 

та література;
28 травня – фізика;
1 червня – іспанська мова;
1 червня – французька мова;
1 червня – німецька мова;
2 червня – англійська мова;
4 червня – історія України;
9 червня – біологія;
11 червня – географія;
15 червня –хімія.
Важливо зазначити, що всі 

надіслані реєстраційні доку-
менти до регіональних центрів 
будуть опрацьовуються у міру 
надходження. Їх обробка трива-
тиме не довше 10 робочих днів 
із моменту їхнього надходження 
до регіонального центру.

В Україні триває реєстрація на ЗНО-2020



16 Середа, 12 лютого 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Розбір польотів

Руслан Мороз

В Україні продовжу-
ється децентралізація. 
Але цього разу ситуа-
ція загострилася не на 
жарт. Депутати Лугин-
ської райради намага-
лися висловити недо-
віру голові Лугинської 
райдержадміністрації 
Тетяні Козак.

Зранку 5 лютого 2020 р. у за-
харащеній сесійній залі в Луги-
нах почалася сесія райради, але 
також швидко вона і закінчилася. 
Закінчилася нічим. Депутати ви-
рішили перенести розгляд питан-
ня на 13 лютого, коли до Лугин 
завітає голова Житомирської об-
ласної державної адміністрації 
Віталій Бунечко.

Саме про це 6 лютого розповів 
Микола Манько у фейсбук-групі 
«Лугини Life»: «Депутати роз-

глядають питання про недовіру 
голові РДА Тетяні Козак. У нашому 
спокійному і тихому районі – на 
Лугинщині – відбулась непересіч-
на подія: президія районної ради 
(не плутати і не ототожнювати 
з головою райради) абсолютною 
більшістю голосів прийняла рі-
шення про винесення на поза-

чергову сесію райради питання 
про висловлення недовіри голові 
Лугинської РДА.

Позачергова сесія відбулась 
5 лютого. На засідання прибули 
20 депутатів, керівники установ 
і організацій, АТОвці нашого райо-
ну і чужі (припускаю, що знову ж 
таки з Коростеня). Обговорення 
тривало майже 3 години (з пере-
рвою – за регламентом), де кожен 
бажаючий мав змогу виступити; 
більшість часу, очевидно, зайняв 
виступ голови РДА Тетяни Козак.

На захист колективу РДА висту-
пили Алла Таргонська та Наталія 
Пейдан. Виступали також депута-
ти, Лугинський селищний голова 
і Липниківський сільський голова, 
АТОвці наші (Стужук Валентин) 
і приїжджі (Петрович Олег).

В результаті було прийнято 
рішення (підтримане, якщо не 
помиляюсь, 16 депутатами) сесію 
не закривати, а розгляд рішення 
про висловлення недовіри голові 
Лугинської РДА Тетяні Козак пере-

нести на чергову сесію райради – 
13 лютого».

Цікаві коментарі в групі під 
цим дописом:

– Гнати в шию…
– Чому, бо вона розворушила 

болото під назвою РДА?
– А що то вона там за цидулку 

демонструє, бо погано видно?
– Мабуть, мої листи, з гарячої 

лінії адміністрації Президента!
– Єдине, що наш народ боїться, 

говорити прямо в очі, страх якийсь 
є. І сидять мовчать тихенько, а по 
ним хай далі танки розвертаються.

– Бояться, тому що не знають, 
що буде завтра. А раптом вона 
не піде, і потім голови полетять. 
Ось і ходять собі тихенько і обу-
рюються.

– Молодець Козак Таня, роз-
ворушила нарешті лігво, давно 

пора закрити ту будівлю і зробити 
літній кінотеатр, користі значне 
більше буде…

Справа в тому, що Лугини, на-
певно, найвіддаленіший та най-
депресивніший район на Жито-
мирщині. А конфлікт, за чутками, 
виник з того, що в районі з велики-
ми проблемами та низькими по-
казниками в чиновників виявилися 
несподівано великі зарплати.

За штатним розписом кількість 
працівників райради становить 
11,5 штатних одиниці, з яких 2 по-
сади – вакантних. Отож виходить 
9,5 працівника, так сказати, працю-
ють у раді. Серед цих працюючих – 
голова, його заступник, керівник 
апарату, головний бухгалтер та 
ще 5 підлеглих. На це виділяється 
1 млн 662 тис. грн на рік! Саме та-
кий фонд зарплати був прийнятий 
депутатами Лугинської районної 
ради на 2020 рік. Тобто на дев’ять 
з половиною працівників! Головою 
райради, Губарцем Олександром 
Васильовичем, задекларовано дохід 

у 2018 році, де вказана заробітна 
плата у тій же райраді 279 920 грн.

Сама голова Лугинської РДА 
Тетяна Козак коментує, що кон-
флікт почався з того, що вона по-
чала боротися з кредиторською 
заборгованістю по зарплаті: 
«Кредиторська заборгованість для 
кого завгодно, але тільки не для 
райради! Звісно, що утримання 
райради лягає на плечі районного 
бюджету. Але й тут не все так до-
бре. Так, станом на 01.01.2020 року 
кредиторська заборгованість ста-
новила більше ніж 340 тис. грн. Це 
невиплачена заробітна плата пра-
цівникам культури та освіти, яка 
також фінансується із районного 
бюджету. Заборгованість утвори-
лася не за один місяць, а впродовж 
року. Але жоден з депутатів не 
звертав на це уваги».

За наявною інформацією, до 
конфлікту додало гостроти питан-
ня щодо передачі закладів куль-
тури до ОТГ. Тут знову почалося 
протистояння між новопризначе-
ною головою РДА Тетяною Козак 
та головою і депутатами Лугин-
ської райради. До речі, більшість із 
установ, в яких систематично не ви-
плачувалась заробітна плата, роз-
ташовані на території ОТГ. І, звісно, 
80% жителів ОТГ, а це в основному 
діти, відвідують такі заклади, як 
музична школа, бібліотеки, клуби 
та міжшкільний навчальний ком-
бінат. І тільки 20% відвідувачів ви-
щевказаних закладів є діти району, 
а їх усього аж 9. Якщо ж порівняти 
у грошовому еквіваленті, то за 9 ді-
тей райдержадміністрація мала би 
профінансувати лише 442 тис. грн. 
І, здавалось би, як для районного 
бюджету – ця сума посильна. А от 
за решту дітей, що проживають 
на території ОТГ, а їх 63, ОТГ мала 
би профінансувати трохи більше 
ніж 2,5 млн грн. Крім того, заклади 
культури розташовані на терито-
рії ОТГ. Але ОТГ профінансува-
ло лише 668 тис. грн у 2019 році. 
Таким чином, недофінансування 
складає більш ніж 1,8 млн грн.

За останньою інформацією, 
наразі триває комплексна пере-
вірка в РДА та незабаром – пере-
вірка Держаудитслужби. Резуль-
тати перевірки обіцяють озвучити 
13 лютого саме на сесії Лугинської 
райради. Може, тоді за допомогою 
очільника області Віталія Бунечка 
вдасться приборкати «бунт» у Лу-
гинському районі?

За коментарем щодо ситуації, 
що склалася, ми звернулися і до 
голови Житомирської обласної 
державної адміністрації Віталія 
Бунечка: «Ситуацією ми повністю 
володіємо. Там до минулої п’ятниці 
працювала комісія, зараз ми вивча-
ємо висновки роботи цієї комісії, 
і до сесії райради буде прийнято 
рішення».

Чи дійдуть згоди лугинські депутати 
з головою райдержадміністрації?

 Актова зала в Лугинській РДА

 Вікна в Лугинській РДА

 Допис Михайла Манька у фейсбуці
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На Житомирщині 
з нагоди 125-річчя 
від дня народження 
Максима Рильсько-
го проведуть низку 
святкових, освітніх та 
пізнавальних заходів.

Про це було повідомлено під 
час засідання організаційного 
комітету 23 січня 2020 року в Жи-
томирській обласній державній 
адміністрації. До обговорення 
долучилися заступник голови 
ОДА Віктор Градівський та онук 
видатного письменника Максим 
Георгійович Рильський.

В області запланували про-
тягом січня-травня 2020 року 
провести у навчальних закладах 
області відкриті уроки, лекції, 
семінари, науково-практичні 
семінари, засідання за круглим 
столом, присвячені творчій та 
громадській діяльності Максима 
Рильського. Крім того, в музеях, 
бібліотеках до травня цього року 
організують різні тематичні ви-
ставки, квести, вікторини для 
дітей, присвячені вшануванню 
пам’яті класика української лі-
тератури.

Також у травні проведуть на-
уково-краєзнавчу конференцію 
«Поет-академік Максим Риль-
ський і світова культура з погля-
ду сучасності». Серед важливих 
заходів на Житомирщині з на-
годи 125-річчя від дня народжен-
ня Максима Рильського можна 
відзначити такі: літературно-
мистецьке свято «Романівська 
весна», видання книги «Максим 
Рильський – дітям», тематична 
етнографічна виставка «Троянди 
й виноград».

У статті «М. Т. Рильський 
і Житомирщина» відомий краєз-
навець М. Ю. Костриця зазначає, 
що Житомирщина у житті та лі-

тературній діяльності М. Риль-
ського займає надзвичайно 
важливе місце. Тут знаходяться 
глибинні витоки його таланту, 
події і люди, які визначили ха-
рактер та ідейне спрямування 
його творчості.

Поет народився 19 берез-
ня 1895 року у місті Києві, але 
своєю батьківщиною він за-
вжди вважав село Романівку 
Попільнянського району на 
Житомирщині. Тут він про-
вів дитячі та юнацькі роки, тут 
розвивався і міцнів його щедрий 
поетичний талант, формувався 
світогляд, зародилась незгасна 
любов до рідної землі. М. Риль-
ський навідувався в Романівку до 
останніх днів свого життя, зна-
ходячи на мальовничих берегах 
річки Унави розраду і відпочи-
нок, черпаючи високе натхнення 
із спілкування з земляками.

На початку 1919 року, в один 
із найтяжчих періодів свого жит-
тя, коли у душі письменника то-
чилась драматична боротьба, ве-
лись напружені пошуки власного 
місця у літературному процесі, 
визначалися нові ідейно-художні 
засоби і нові шляхи у творчос-
ті, М. Рильський залишає Київ 
і поселяється в селі Вчорайшому 
Ружинського району, розташова-
ному за п’ять залізничних пере-
гонів від Романівки. З січня 1919 
року по березень 1921 року він 
працює вчителем української 
мови і літератури Вчорайшен-
ської середньої школи.

Вчорайшенський період до 
сьогоднішнього дня залишаєть-
ся одним із найменш дослідже-
них періодів життя і творчості 
М. Рильського. Відомо, що цей 
час став для молодого літератора 
часом накопичення сил, активно 
вплинув на розуміння соціаль-
них суперечностей життя, ви-
значив нову якість його поезії та 
перспективу подальшого розви-
тку літературного таланту.

Максим Тадейович завжди 
з особливою цікавістю ста-
вився до всього, що якимось 

чином було пов’язане з Жито-
мирщиною. У творах письмен-
ника часто згадується не тільки 
рідна Романівка і Вчорайше, де 
він жив та працював, але й Кор-
нин, Криве, Липки, Кошляки, 
Кодня, Бердичів, Новоград-Во-
линський, Житомир та інші села 
і міста нашої області. Протягом 
усіх років життя М. Рильський 
з великим задоволенням при-
їздив на Полісся, розуміючи, що 
саме тут, на цій благословенній 
землі, народився його високий 
поетичний талант, саме тут від-
булося його духовне становлення 
і сходження до вершин творчої 
майстерності.

М. Рильський доскона-
ло знав історичне минуле 
рідного краю, його кращих 
людей, постійно слідкував за 
подіями політичного, еконо-
мічного, культурного життя 
Ж и том и рщ и н и.  Сьогодні 
багатьом відомо про особливе 
захоплення письменника твор-
чістю Л. Українки, його знайом-
ство зі знаменитим російським 
прозаїком В. Короленком, про 
дружні стосунки з О. Довженком, 
Л. Нікуліним, Д. Гофштейном, 
М. Талалаєвським, О. Добаховою 
та іншими нашими відомими 

земляками. Але цими прізви-
щами не вичерпується список 
представників творчої інтеліген-
ції Житомирщини, у яких була 
щаслива нагода спілкуватися 
з Максимом Тадейовичем.

Особливе значення для 
усієї української літератури 
мала дружба М. Рильсько-
го з відомим поетом-пере-
к ладачем Борисом Теном 
(1897–1983). Борис Тен (Микола 
Васильович Хомичевський) по-
знайомився з Максимом Таде-
йовичем ще у двадцяті роки 
у Києві. Обоє були захоплені 
поезією, але окрім творення 
власних віршів їх ще прива-
блював поетичний переклад. 
У 50–60-ті роки М. Рильський 
часто навідувався до Житомира, 
був він частим гостем і в родині 
Хомичевських, що мешкала по 
вулиці Кашперівській (тепер 
вулиця Бориса Тена).

У л ітерат у рн и х кол а х 
М. Рильський належав до 
групи «неокласиків». Цією 
обставиною спричинено те, що 
його теж не обминули репресії. 
У 1931 році він був заарештова-
ний НКВС та майже півроку про-
був під слідством в ув’язненні, 
доки не був звільнений «за від-

сутністю достатніх даних для 
обвинувачення й суду». Після 
ув’язнення творчість Рильсько-
го зазнає змін. Вже у 1932 році 
у збірці «Знак терезів» він про-
голосив активне сприйняття ра-
дянської дійсності, завдяки чому 
єдиний з неокласиків урятувався 
від сталінського терору і був за-
рахований до числа офіційних 
радянських поетів.

У 1935 році з’явилася «Пісня 
про Сталіна» на слова М. Риль-
ського. Музику тоді написав 
Л. Ревуцький. На думку дослід-
ника Житомирського краю, 
краєзнавця, відповідального 
секретаря наукової редакції 
обласної книги «Реабілітовані 
історією. Житомирська об-
ласть» Євгенія Тіміряєва, саме 
цей твір за легендою врятував 
життя відомому поетові. Євге-
ній Романович розповів, що дехто 
зі свідків потім стверджував, що 
коли співробітник НКВС приніс 
до Сталіна список відомих поетів, 
які були приречені на знищення 
репресивною машиною, Сталін 
побачив ім’я автора «Пісні про 
Сталіна» Максима Рильського. 
Тоді нібито Сталін запитав ім’я 
самого співробітника, який 
приніс список на затвердження, 
викреслив ім’я Рильського та 
особисто вписав прізвище нещас-
ного, який потрапив під гарячу 
руку вождя. Але все це чутки, які 
навряд чи будуть спростовані або 
підтверджені…

Житомиряни вшанову-
ють пам’ять свого славетного 
земляка. У будинку, де жила 
сім’я Рильських, у 1988 році від-
крито музей-садибу. В експози-
ційних залах можна побачити 
речові, писемні і фотодокумен-
ти не лише про М. Рильського, 
його близьких і рідних, але й 
про життєві долі багатьох та-
лановитих людей, пов’язаних 
з родиною Рильських. Щороку 
проводиться літературно-мис-
тецьке свято «Романівська вес-
на». Одну з вулиць Житомира 
названо ім’ям поета.

Прокуратура Житомир-
щини вимагає розірвання 
укладеного з порушенням 
договору про будівництво 
басейну для спортивної 
школи за бюджетні кошти 
на суму 54,8 млн грн.

«Господарським судом Житомирської 
області відкрито провадження у справі 
щодо визнання недійсним та скасування 
рішення тендерного комітету КУ "Рома-
нівська дитячо-юнацька спортивна шко-
ла" про визначення переможцем торгів 
товариства та визнання недійсним відпо-
відного договору про закупівлю робіт на 
будівництво басейну за бюджетні кошти на 
суму 54,8 млн грн», – йдеться у повідомленні 
прокуратури Житомирщини.

Установлено, що процедура закупівлі 
проведена без погодження із Романівською 
районною радою, яка є засновником спор-
тивної школи.

Зокрема, сесією Романівської районної 
ради від 03.11.2017 відмовлено КУ «Романівська 
дитячо-юнацька спортивна школа» у наданні 
дозволу виступити замовником будівництва.

Як інформують у прокуратурі, кому-
нальною установою визнано переможцем 
торгів на закупівлю робіт «Будівництво та 

облаштування фізкультурно-оздоровчого 
комплексу «Плавальний басейн» товари-
ство, пропозиції якого не відповідали тен-
дерній документації замовника. Такими 
діями порушені вимоги Закону України 
«Про публічні закупівлі».

На виявлене порушення Новоград-Во-
линською місцевою прокуратурою в інтер-
есах держави заявлено позов, який наразі 
перебуває на розгляді у Господарському 
суді Житомирської області.

Прокуратура вимагає розірвати укладений з порушеннями 
договір про будівництво плавального басейну 

Як Сталін врятував Максима Рильського: до відзначення 
125-річчя від дня народження славетного поета

 На фото: вулиця Рильського у Житомирі
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4 лютого 2020 року у при-
міщен н і  Новог у йвинської 
селищної ради відбулося уро-
чиста церемонія відкриття ре-
гіональних курсів професійного 
навчання військовослужбовців 
Хмельницького центру перепід-
готовки та соціальної адаптації 
Хмельницького національного 
університету за програмою  
НАТО-Україна.

28 слухачів курсів пройдуть 
навчання за фахом «дизайн».

– Наша програма працює 
з 2000 року, протягом цього 
часу ми здійснили перепідго-
товку понад 11 тисяч колишніх 
військовослужбовців. Наша осно-
вна мета – не лише провести на-
вчання, а насправді надати вам ті 
навики, додаткові знання з тим, 
щоб максимально підвищити 
ваші шанси на працевлаштуван-
ня після військової кар’єри, – ска-
зав менеджер програми НАТО-
Україна, консультант Управління 
з питань політичних відносин 
і політики безпеки Крістофер 
Штаудт.

– Ми живемо в складний 
час, під час російської агресії, 
і я дякую партнерам з НАТО, 
які підтримують нашу країну, 
за ту допомогу, яку вони надають 
українським військовослужбов-
цям в адаптації до цивільного 
життя. Слухачам цих курсів хочу 

побажати успішного навчання 
та подальшого працевлаштуван-
ня, – сказав голова Житомирської 
райдержадміністрації Юрій 
Оханський.

З 2000 року НАТО підтримує 
Україну в реалізації Програми 
соціальної адаптації та перепід-
готовки колишніх професійних 
військовослужбовців та таких, 
які невдовзі залишать лави вій-
ськових і прагнуть підвищити 
свої шанси на працевлаштування 

у цивільній сфері.
Мета програми – підтримка 

України у питаннях соціальної 
адаптації кадрових військовос-
лужбовців. На сьогодні програма 
надає можливість пройти під-
готовку за такими напрямками, 
як менеджмент, маркетинг, ан-
глійська мова, економіка малих 
підприємств, радіоелектроніка, 
дизайн, інформаційні технології, 
охорона, навігація маломірних 
суден та ін., що викладаються на 

базі досвідчених українських на-
вчальних закладів та тренінгових 
інституцій.

У межах програми НАТО 
навчання можуть пройти про-
фесійні військовослужбовці, 
заплановані до звільнення з лав 
військових протягом року від 
дати початку курсу, та профе-
сійні військовослужбовці, що 
залишили лави військових про-
тягом 3 років до початку курсу.

З 2015 року, як відповідь на 

кризову ситуацію на Сході Укра-
їни, програма НАТО з соціальної 
адаптації військовослужбовців 
розширила критерії прийняття, 
включивши професійних вій-
ськовослужбовців, що вийшли 
з лав Збройних Сил протягом 
останніх 10 років від дати по-
чатку курсу, стали учасниками 
АТО/ООС та заплановані до 
звільнення протягом року від 
дати початку курсу.

Впродовж років курси про-
ходили у більш ніж 60-ти міс-
тах та селищах по всій території 
України. Цивільний бюджет, за-
тверджений на 2019 рік, дозво-
лить здійснити перепідготовку 
близько 900 бенефіціарів. На 
даний момент вже близько 10 000 
колишніх військовослужбовців 
пройшли навчання за програ-
мою НАТО з перепідготовки.

Відповідно до мети про-
грами, діяльність Хмельниць-
кого центру перепідготовки 
та соціальної адаптації вклю-
чає перенавчання на цивільні 
спеціальності осіб, звільнених 
з лав Збройних Сил України, 
та надання допомоги у їх про-
форієнтації та пошуку роботи.

У межах програми НАТО-
Україна з перепідготовки вій-
ськовослужбовців з 4 лютого 2020 
року 28 слухачів регіонального 
курсу професійного навчання 
військовослужбовців почнуть на-
вчання за напрямами підготовки 
«Дизайн» в с. Озерне Житомир-
ського району.

З нагоди 31-ої 
річниці виведення 
військ з Афганіста-
ну в облдержадмі-
ністрації провели 
урочисту зустріч 
з воїнами-інтерна-
ціоналістами 11 лю-
того.

Так,  щороку 15 лютого 
в Україні відзначається День 
вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав.

«Від імені голови ОДА Віта-
лія Бунечка висловлюю кожно-
му з вас велику шану та повагу 
за ваш подвиг, який саме ви 
здійснили тридцять один рік 
тому. У війні, котра не була 
нікому потрібною, забрала 
у Житомирщини 129 жителів, 
ще 72 військові пропали безві-
сти, 4 тис. отримали поранен-
ня. І це лише сухі статистичні 
цифри, які не відображають 
трагедію сімей, котрі це пере-

живають. Дякую, що не стояли 
осторонь ні тоді, ні у 2014 році. 
Здоров’я та миру вам», – сказав 
заступник голови ОДА Віктор 
Градівський.

За  вагомий особис т ий 
внесок у вирішенні соціаль-
но-правових питань воїнів-ін-
тернаціоналістів та з нагоди 
відзначення в Україні Дня 
вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав 
грамотами ОДА нагородили: 
Юрія Шевчука – голову Ново-
град-Волинської спілки вете-
ранів афганської війни, Федора 
Заліщука – члена Баранівської 
районної організації ветеранів 
афганської війни; Володимира 
Зирянова – члена Коростен-
ської організації ветеранів 
афганської війни.

За багаторічну сумлінну 
працю, вагомий внесок у па-
тріотичне виховання молодо-
го покоління, активну грома-
дянську позицію та у зв’язку 
з Днем вшанування учасників 
бойових дій на території ін-
ших держав грамотами облас-
ної ради нагородили: Леоніда 

Дороша – члена Ємільчин-
ської районної органіації 
ветеранів афганської війни, 
Анатолія Адамовича – заступ-
ника голови Житомирської 
міської спілки ветеранів аф-
ганської війни, Петра Черни-
ша – члена Брусилівської ра-
йонної організації ветеранів 
афганської війни, Михайла 
Мангушева – підполковни-
ка СБУ у відставці, учасника  
бойових дій.

За зразкове виконання вій-
ськового обов’язку, проявлену 
мужність та героїзм, відданість 
військовій справі нагородили 
медаллю «25 років виведення 
військ з Афганістану» та ме-
даллю «За заслуги» ІІІ ступеня 
Української спілки ветеранів 
Афганістану Максима Мирго-
родського, Олексія Токового, 
Артема Дідура.

За відданість військовій 
присязі, збереження військо-
вих традицій нагородили 
медаллю «25 років виведення 
військ з Афганістану» Укра-
їнської спілки ветеранів Аф-
ганістану Артура Нарижних, 

Олексія Лавренова, Ірину Беш-
леу, Олександра Шрамка, Дми-
тра Гриценка, Романа Іляшука, 
Михайла Сидоренка.

За активну громадську ді-
яльність, особистий внесок 
у підтримку ветеранського 
руху медаллю «За заслуги» 
ІІІ ступеня Української спілки 
ветеранів Афганістану нагоро-
дили Юрія Журбенка.

Також за проявлену муж-
ність та героїзм, активну гро-
мадянську позицію нагороди-
ли: медаллю Всеукраїнської 
асоціації «Афганці Чорноби-
ля» Юрія Клєвцова, Віктора 
Нарижних; медаллю «40 років 
введення військ до Афганіста-
ну» Української спілки ветера-
нів Афганістану Миколу Ко-
рінчука, Володимира Сусола.

Курси НАТО – для житомирських військових

У Житомирі відзначили воїнів-інтернаціоналістів
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У середу, 5 лютого 2020 
року, голова Житомирської 
ОДА Віталій Бунечко пред-
ставив проєкт Перспектив-
ного плану формування 
територій громад Жито-
мирщини та відповів на за-
питання, скільки він бажає 
отримувати зарплати.

Представникам засобів масової інфор-
мації було представлено кінцевий варіант 
проєктної моделі Перспективного плану 
формування територій громад Житомир-
ської області, який охоплює 100% території 
Житомирщини та зберігає більшість ство-
рених раніше громад.

«Існувало декілька альтернативних на-
прямків розвитку подій, що формувалися 
за оновленою Методикою формування спро-
можних громад. Але насамперед головну роль 
відігравала саме державницька позиція. Тому 
в проєкті зберігається більшість створених 
раніше громад», – розповів Віталій Бунечко.

У проєкті перспективного плану Жито-
мирщини запропоновано 62 ОТГ. Надалі 
проєкт Перспективного плану формування 

територій громад Житомирської області 
має бути затверджений на засіданні уряду. 
Завантажити карту формування територій 
громад Житомирщини можна з сайту Жи-
томирської ОДА.

Також голова Житомирської облдер-
жадміністрації Віталій Бунечко розповів, 
про яку зарплату він мріє, а яку отримує. 
Очільник області вирішив розповісти про 
це після певних статей у житомирських 
ЗМІ. Голова ОДА впевнений, що журналісти 
дещо зманіпулювали цифрами, адже вони 
оприлюднили нараховану заробітну плату 
працівників апарату облдержадміністра-
ції та не пояснили, що після вирахування 
податку у розмірі 19,5% вони отримують 
зовсім іншу суму.

«З початку року мені не нараховується 
премія. З усіма надбавками зарплатня не 
буде перевищувати 32 тис. грн. Тож про-
шу не маніпулювати цифрами й уточняти 
інформацію», – наголосив губернатор.

Разом з тим голова ОДА розповів, що 
нарахована йому заробітна плата на 33% 
нижча, ніж зарплата попереднього губер-
натора Ігоря Гундича. Тобто якщо Віталій 
Бунечко в середньому отримує близько 
25–30 тисяч, то за аналогічний період 
минулого року Ігор Гундич отримував по 
40, а інколи й 80 тис. грн. Також очільник 
ОДА повідомив, що бажав би отримувати 
250 тис. грн за місяць, але в Офісі президен-
та його попередили, що зарплата – тільки 
за результатами роботи.

Руслан Мороз

Цими днями на 
сайті Житомирської 
міської ради опри-
люднене розпоря-
дження міського голо-
ви про призначення 
з 5 лютого Ілони 
Колодій на посаду на-
чальника управління 
культури міськради.

Саме про це, про те, як від-
бувався відбірковий конкурс, та 
про робочі плани ми і говоримо 
з Ілоною Куватівною в її новому 
робочому кабінеті.

�� Руслан Мороз: Добри-
день! Скажіть, будь ласка, 
чому з'явилася така ідея взя-
ти участь у конкурсі на по-
саду начальника управлін-
ня культури в Житомирі?

Ілона Колодій: Така ідея на-
самперед з'явилася після дванад-
цятирічної роботи в галузі куль-
тури нашого міста. Скажімо так, 
безпосередньо з управлінням 
культури я тоді не працювала. 
Але ми організовували заходи, 
проєкти, як прийнято зараз гово-
рити, івенти. Спочатку проєкти 
були напівкомерційні, потім вже 
проводила не тільки всеукраїн-

ські, а й міжнародні конкурси, 
заходи. У мене також дванадцять 
років модельне агентство Gloria 
Models, і всі дванадцять років 
наші учні, випускниці займали 
перші місця, входили в трійку 
кращих, отримували призові 
місця, гран-прі на міжнародних 
конкурсах.

Основною сферою діяльності 
у нас був розвиток талантів дітей. 
Це вокальна студія, танці, безпо-
середньо модельна підготовка. 
Ми співпрацювали з кращими 
торговими марками не тільки 
нашого міста, України, але і з ін-
шими країнами. Наші діти брали 
участь у міжнародних проєктах, 
фестивалях і конкурсах. Напри-
клад, ми побували в Іспанії, Італії, 
Японії. Тож база знань за ці роки 
накопичена пристойна. Через 
наші студії модельного бізнесу 
пройшли більше 260 осіб. Крім 
того, студія вокалу та акторської 
майстерності – це окремий на-
прямок. І завдяки цьому до нас 
почали звертатися великі солідні 
компанії з Києва з пропозиціями 
проводити заходи міжнародного 
формату.

�� Руслан Мороз: Одразу 
провокативне запитання: 
чому з таким величезним 
прибутком від комерцій-
ної діяльності ви вирішили 
піти на зарплату начальни-
ка управління культури?

Ілона Колодій: Одразу можу 
сказати, що в нашій сім’ї є чоло-

вік, який заробляє гроші. А для 
мене бізнес насамперед розпо-
чався як хобі.

�� Руслан Мороз: Тобто 
для заробітку у вас є чоло-
вік, а ви займаєтесь улюбле-
ною справою?

Ілона Колодій: Мабуть, це 
саме той випадок, про який го-
ворив Конфуцій: «Займися улю-
бленою справою, і ти не будеш 
працювати жодного дня у сво-
єму житті». Так ось, мій чоловік 
заробляє гроші, а я займаюся 
улюбленою справою. А ось те, 
що справа приносить достатньо 
великий прибуток, то, напевно, 
свідчить про те, що я займаюсь 
передусім своєю справою – тим, 
що я вмію робити добре. Звісно, 
приємно, коли це в тебе виходить. 

Ну так і є насправді! Займаєшся 
хобі і роботою, і це приносить 
величезну кількість емоцій, за-
доволення! Ти розвиваєшся, і те, 
що починалося як хобі, починає 
автоматично приносити дохід.

�� Руслан Мороз: Тож за 
дванадцять років досвід 
накопичено достатній. Але 
торкнемося трохи іншого 
аспекту. Ви брали участь 
у конкурсі вже вдруге. 
Що не так було у перший 
раз? Тоді взагалі не було 
переможця. З чим це було 
пов'язано?

Ілона Колодій: Чому не 
було переможця, то це питання 
до комісії. Але після першого 
етапу я зрозуміла свої недоліки 

і помилки. І постаралася з ними 
попрацювати. Я почала активно 
займатися. У підсумку вийшло!

�� Руслан Мороз: Як у вас 
зараз складаються стосунки 
з міською владою? Ви вигра-
ли конкурс, і тепер вам до-
ведеться виконувати і дору-
чення міського голови, його 
заступників. Як бути з цим 
після дванадцяти років по-
вної самостійності в роботі? 
Як бути, коли бажання роз-
ходяться з можливостями?

Ілона Колодій: Ну закон – по-
над усе! До того ж мені здається, 
зараз у мене досить хороший ку-
ратор – Місюрова Марія Олексан-
дрівна. Вона дуже доброзичливо 
до мене ставиться, і, на мою думку, 
в мене все вийде. До того ж міська 
влада в цих питання достатньо 
відкрита.

�� Руслан Мороз: А як 
бути з тим, що вам доведеть-
ся працювати в жіночому 
колективі, де обов’язково 
будуть якісь плітки, косі 
погляди, бажання вгодити 
начальству?

Ілона Колодій: Я вже нео-
дноразово підкреслювала у нашій 
розмові, що в мене було модельне 
агентство, де майже всі дівчата, 
тому досвід роботи в жіночому ко-
лективі у мене величезний. Отже, 
я впевнена, що такі моменти мене 
не торкнуться.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко  
провів брифінг стосовно зарплат  
чиновників та проблем децентралізації

Новий начальник управління культури 
Житомирської міськради Ілона Колодій:  
«Я займаюся улюбленою справою...»
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Д ПОТРІБНІ ДЛЯ РО-
БОТИ НА МАРШРУТАХ М.КИЄВА. ЗП 
1500 ГРН. НА ДОБУ. ЖИТЛО НАДАЄ-
МО. 0665215397

ДОГЛЯД ЗА ПАРКАМИ: ПІДМІТАННЯ, ОЧИ-
ЩЕННЯ ВІД ЛИСТЯ, СМІТТЯ, САДІННЯ ДЕ-
РЕВ, КВІТНИКІВ, СТРИЖКА КУЩІВ, КОСЬ-
БА 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

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

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

•	Офіціант-адміністратор в	ресторан-
но-готельний	комплекс	(9-й	км	траси	Ки-
їв-Одеса).	Обов`язково	д/р	від	3	років.	
З/п	-	10000-15000	грн	(ставка+%+чай).	
Г/р	7/7	днів.	Безкоштовне	проживання	та	
харчування.	0970135665

4 лютого Верхо-
вна Рада схвалила 
у першому читанні 
президентський 
законопроєкт щодо 
скорочення кількості 
депутатів.

Документ пропонує змен-
шити їхню чисельність до 300 та 
закріпити пропорційну виборчу 
систему. Чому це рішення назріло 
вже давно і які головні аргументи 
за нього, дізнавались експерти 
Центру громадського моніторин-
гу та контролю.

1. Потужний  
суспільний запит

Соціологічні дослідження 
свідчать – українці підтримують 
скорочення кількості депутатів 
з 450 до 300. Результати опиту-
вання, проведеного Центром 
Разумкова восени, показали 87% 
підтримки у цьому питанні, до-
слідження соціологічної групи 
«Рейтинг» – 92%.

Скоротити чисельність пар-
ламенту обіцяла майже кожна 
політична сила останні 20 років. 
Адже суспільний запит визна-
чився ще у 2000 році, коли 90% 
українців висловились за змен-
шення кількості парламентарів на 
референдумі. Проте політичної 
волі втілити це рішення в життя 
досі бракувало.

«Можна по-різному ставити-
ся до всеукраїнського референ-
думу за народною ініціативою 
16 квітня 2000 року, але народ 
України сказав своє слово, що він 
хоче бачити в парламенті саме 
300 народних депутатів. І тому 
ухваленням цього закону ми 
фактично імплементуємо волю 
українського народу», – зазначив 
представник президента України 
в Конституційному суді Федір 
Веніславський під час виступу 
в сесійній залі.

2. Застарілі розрахунки
У світовій практиці парламен-

таризму по-різному визначають 
чисельність депутатів. Як прави-
ло, вона залежить від кількості 
населення. Цифра у 450 депутатів 
перекочувала до сучасного пар-
ламенту з Верховної Ради УРСР – 
саме стільки депутатів обиралося 
з 1989 по 1991 рік.

Проте українців уже давно не 
52 мільйони. З того часу населен-
ня зменшилося через від’ємні по-
казники приросту населення і ви-
їзд людей за кордон. За останніми 
оцінками уряду, в Україні прожи-
ває 37,2 мільйона громадян. Тож 
експерти впевнені: осучаснення 
розрахунків назріло вже давно.

«За радянської влади Верхо-
вна Рада України складалась 
з 650 парламентарів. Зменшили 
цю цифру лише у 1989-му. На 
цьому похвальний рух до міні-
мізації було завершено. А шкода. 
Нинішньої кількості депутатів 
Верховна Рада не потребує. Якщо 

відмінусувати усіх прогульників 
та тих, хто за весь період роботи 
не показав жодної законодавчої 
активності, вийде якраз опти-
мальна цифра», – впевнений голо-
ва Фонду муніципальних реформ 
«Магдебурзьке право» Михайло 
Поживанов.

3. Менше депутатів –  
менше витрат

Ще один аргумент за скоро-
чення депутатів – це можливість 
зменшити видатки з бюджету 
і підвищити продуктивність 
парламенту. Депутатка «Слуги 
народу» Ольга Совгиря запевняє, 
що скорочення кількості парла-
ментарів – загальноєвропейська 
практика.

«Минулого року Італія при 
зростанні кількості населення за 
останні 10 років на 8 мільйонів 
зменшила кількість своїх парла-
ментарів з 945 до 600. Чи може 
вважатися досвід Італії досвідом 
демократичної країни? Думаю, 
так. Те ж саме у Литві. Минулого 
року Литва зменшила кількість 
депутатів, порівняно з тим, яка 
існувала до того», – підкреслює 
Совгиря.

Водночас її колега по фракції 
Роксолана Підласа пропонує за-
мислитись, чи справді Україна 
може собі дозволити витрати на 
чинну кількість депутатів.

«Кількість депутатів не озна-
чає їхню якість. Давайте будемо 
чесними. Не всі депутати надмір-
но працюють: блокування трибу-

ни, бійки у залі, тисячі беззміс-
товних поправок до законів, які 
впроваджують важливі реформи. 
Чи є це важкою роботою? Чи 
може Україна утримувати таку 
кількість народних депутатів?» – 
питає депутатка.

4. Без мажоритарки,  
а значить без «гречки»

Крім скорочення кількості 
депутатів, законопроєкт містить 
норму про перехід до пропорцій-
ної виборчої системи, а значить 
скасування мажоритарних окру-
гів. Це означає, що на наступних 
виборах депутатів обиратимуть 
винятково за партійними спис-
ками.

Презентуючи закон, Федір Ве-
ніславський зауважив: «Йдучи на 
вибори, багато політичних сил 
критикували існуючу в Украї-
ні мажоритарно-пропорційну 
змішану виборчу систему саме 
в частині мажоритарної складо-
вої. Тому що, як свідчить прак-
тика проведення виборів, саме 
мажоритарна складова виборчої 
системи є найбільш корупційно 
небезпечною, саме через факти 
масового підкупу виборців окремі 
кандидати дуже часто ставали 
депутатами».

Експерти кажуть, що, на 
жаль, про мажоритарні округи 
зазвичай згадують тільки перед 
виборами, засіваючи їх «гречкою» 
і ставлячи дитячі майданчики із 
ім’ям кандидата. Тож мажори-
тарку варто скасувати не стільки 

через скорочення кількості депу-
татів, а скільки через її корупцій-
ну природу.

5. Депутат  
повинен володіти 
державною мовою

Ще одна важ лива нова -
ція закону – це конституційне 
зобов’язання для депутатів воло-
діти державною мовою. Статтю 76 
Конституції України пропонують 
викласти наступним чином: «На-
родним депутатом України може 
бути громадянин України, який 
на день виборів досяг двадцяти 
одного року, має право голосу, 
постійно проживає в Україні 
не менше останніх п'яти років 
і володіє державною мовою». 
Ця норма дозволить ліквідувати 
ганебні спроби депутатів нехту-
вати державною мовою під час 
виступів за трибуною.

«Якщо ми говоримо про офі-
ційну позицію, то я вважаю, що 
все-таки народні депутати під час 
своєї професійної діяльності ма-
ють використовувати державну 
мову», – вважає спікер парламенту 
Дмитро Разумков.

Експерти та самі депутати по-
годжуються, що кількість народ-
них депутатів не є показником 
їхньої ефективності. Загалом ско-
рочення чисельності парламенту 
є тільки частиною масштабного 
оновлення влади нарівні із ухва-
ленням нового виборчого кодексу, 
скасуванням недоторканності та 
штрафами за «кнопкодавство».

5 аргументів на користь  
СКОРОЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕПУТАТІВ
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. будинок заг.пл. 112.9 кв.м. житл.пл. 99.2 кв.м. з надвірн. будівлями та 
зем.ділянка К/Н1822855101:00:001:0032 пл. 0.02 га, за адресою: Житомирська обл., 
смт. Лугини, вул. М. Грушевського, 42 а. Дата торгів: 04.03.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №405988 (уцінено лот № 399303);

2. Зем.ділянка К/Н1820986001:01:002:0227, пл. 0.25 га за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Ставище, вул. Леніна, 133. Дата торгів: 04.03.2020 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №405993 (уцінено лот № 397843);

3. Квартира заг.пл. 45.7 м.кв. житл.пл. 36.0 м.кв., що скл. 1/3 част. житл. будинку 
та зем.ділянка пл. 0.0815 га за адресою: Житомиська обл., м. Коростень, вул. Чапа-
єва, 4, кв.3. Дата торгів: 04.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№406003 (уцінено лот № 399305);

4. 2-кімн. квартира заг.пл. 47.8 кв.м., житл. 30.1 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Різдвяна (Рози Люксембург) 1, кв.67. Дата торгів: 04.03.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №406005 (уцінено лот № 400378);

5. 1-кімн. квартира заг.пл. 30,7 кв.м., житл.пл. 16,6 кв.м., за адресою: Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 74-Б, кв.14. Дата торгів: 04.03.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №406496;

6. Нежитл. будівля заг.пл. 2265,00 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. 
Бердичів, вул. Залізнична, 2. Дата торгів: 06.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №406430;

7. Садовий будинок заг.пл. 32.6 кв.м. та зем.ділянка К/Н1822086500:02:000:0587, 
пл. 0.045га за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Сінгурівська с/р, 
садівн. товар. «Трудівник» №193. Дата торгів: 10.03.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №406712;

8. Нежитл. приміщ. кафе-ресторан, заг.пл. 194,2 кв.м., за адресою: Жито-
мирська обл., м. Бердичів, вул. Вінницька (Свердлова), 19. Дата торгів: 10.03.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №406678;

9. Нежиле приміщ. магазину заг.пл. 265.5 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., Овруцький р-н, с. Дівошин, вул. Центральна, 73. Дата торгів: 10.03.2020 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №406911 (уцінено лот № 399485);

10. 1/2 част. нежитл. приміщення цеху дитячих іграшок заг.пл. 235.70 кв.м. 
за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 3. Дата торгів: 10.03.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №406904 (уцінено лот № 400408);

11. 1/2 част. нежитл. приміщення цеху дитячих іграшок заг.пл. 235.70 кв.м. 
за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 3. Дата торгів: 10.03.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №406905 (уцінено лот № 400424);

12. Нежитл. будівля, літній кінотеатр заг.пл. 890,7 кв.м. за адресою: Жито-
мирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 22. Дата торгів: 10.03.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №406903 (уцінено лот № 400287);

13. 1/2 част. 2-кімн. квартири заг.пл. 53,0 кв.м. житл.пл. 30.8 кв.м. за адресою: 
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, 59, кв.7. Дата торгів: 10.03.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №406899 (уцінено лот № 401426);

14. 1/2 част. 2-кімн. квартири заг.пл. 53,0 кв.м. житл.пл. 30.8 кв.м. за адресою: 
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, 59, кв.7. Дата торгів: 10.03.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №406900 (уцінено лот № 401421).   

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

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	

15/15.	З/п	9000	грн.	Харчування,	проживан-

ня	за	рахунок	підприємства.Консультації	з	

працевлаштування	надаються	цілодобово.	

0734069918,0952858119

• ПОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ СІМЕЙНОЇ ПАРИ! 
НАДАЄМО ЖИТЛО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
ВИМОГИ: ДОСВІД ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМІСЬ-
КИХ САДИБ (ДІМ, САД, ГОРОД 30 СОТОК). 
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

ПРОДАВЕЦЬ НА ПРОДОВОЛЬЧУ ГРУПУ 
ТОВАРІВ. МАГАЗИН ЗНАХОДИТЬСЯ В С. 
ЗАРІЧАНИ, ЖИТОМИРСЬКОГО Р-НУ. ГР: 
ПОЗМІННИЙ. ВСІ ДЕТАЛІ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0672762198

•	Робота в	Кувейті:	косметолога,	дер-

матолога,	пластичного	хірурга,	хірурга,	

стоматолога,	ортопеда,	гінеколога,	пе-

діатра,	масажиста,	медсестри.	Ліцензія	

МСПУ	АВ№585042,	office@euro-hold.com	

0672326904

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

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

РОБОТА У ПОЛЬЩІ ТА ЄВРОПІ: РОБІТ-
НИКИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, 
ЗВАРНИКИ, СЛЮСАРІ, СТОЛЯРИ, ПРАЦІВ-
НИКИ 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
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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.

• ТІЛЬКИ ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА 
КОРДОНОМ – "ЦЕ WORK"! ВИСОКА ОПЛАТА 
ПРАЦІ. ВЕЛИКИЙ ВИБІР ВАКАНСІЙ ДЛЯ КОЖ-
НОГО. ПОВНИЙ СУПРОВІД. ЛIЦ. МСПУ 1811 
ВIД 24.12.2019. /VIBER.:8(098)4860998;080
0330623(БЕЗКОШТ

ФЕЛЬШЕР ЗАПРОШУЄТЬСЯ В ПРИТУЛОК 
ДЛЯ ТВАРИН (50 КМ ВІД КИЄВА). ЖИТЛО 
НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА 0676567098

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

• ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, 
107 КВ.М., Є ГОСП. СПОРУДИ, ПРИСАДИБНА 
ДІЛЯНКА 0,29 ГА. ОДЕСЬКА ОБЛ. СМТ. ВЕЛИКА 
МИХАЙЛІВКА. 0996245939ТЕТЯНА

2.12. Продам Ділянки в 
передмісті 

•	Продам будинок	смт.	Гоголеве,	15	км.	

від	Миргорода,	в/з,	інтернет,	кондиціо-

нер,	супутникова,	ремонт,	баня,	гаражі.	

0977841491

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ 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 

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

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ 
ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ 
СКЛАД. 0971521331,0932613742,0977266640

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

•	Прес-підбирачі, комбайни,	плуги,	сівал-
ки,	дискові	борони,	обприскувачі	та	інша	
с/г	техніка	нова	та	б/в.	(097)8428102

• ПРОДАМ КАМАЗ- 5320, 1988Р, БОРТОВИЙ, 
ПРИЧІП, СЗАП-8352 1991Р.В., БОРТ.-Е, ХО-
РОШИЙ СТАН., ТРИ КОМПЛЕКТИ, ЦІНА ДО-
ГОВІРНА 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 

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

•	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

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,  ВІЛЬХО-
ВІ) Є РУБАНІ АБО МЕТРОВКИ. ДОСТАВКА. 
(068)7157252;(063)4558315.

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

•	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

ТОКАРНІ, ФРЕЗЕРНІ, КООРДИНАТНО-
РОСТОЧНІ РОБОТИ. ВИГОТОВЛЕННЯ І 
РЕСТАВРАЦІЯ ВАЛІВ, ПРЕС-ФОРМ, МА-
ТРИЦ ДЛЯ ГРАНУЛЯТОРІВ, ЗІРОЧОК, 
ШЕСТЕРЕН І Т.Д. ВИГОТОВЛЯЄМО ОБ-
ЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДРЕВ-
НОГО БОРОШНА І ГОМОГУМОНІЗАТОРІВ. 
0994559703

ЯК ПРОДАТИ НЕРУХОМІСТЬ: БУДИНОК, 
ДАЧУ, ДІЛЯНКУ МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО І ШВИДКО». СЕКРЕТНА КНИГА 
ПРОДАВЦЯ НЕРУХОМОСТІ. ПРАКТИЧ-
НИЙ ПОСІБНИК ДОЗВОЛИТЬ ОТРИМАТИ 
ЗА ОБ`ЄКТ НА 20-30% БІЛЬШЕ WWW.
OZREALTY.NET

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БО-
ЙОВИХ ДІЙ СЕРІЯ АА № 449150 ВИДАНЕ 
НА ІМ'Я СЛІПЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 
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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• Новозеландський селекціонер 
Олександр Еллісон назвав фрукт 
«ківі» через його зовнішню схожість 
з однойменною пташкою, яка є на-
ціональною гордістю Нової Зеландії.

• Ківі по достоїнству оцінять 
ті, хто стежить за своїм здоров'ям 
і фігурою. У ньому мало калорій 
і немає жирів, але ківі багатий не-
обхідною для нормальної роботи 
травної системи клітковиною.

• Фахівці  рекомендують 
включати кілька плодів ківі у що-
денний раціон харчування для 
позбавлення від стресів, затяж-
них депресій і для регулювання 
стійкості нервової системи при 

надмірних перевантаженнях.
• Ківі попереджає передчасне 

сивіння волосся.
• Ківі гальмує утворення 

тромбів.
• Зміст вітаміну С у цьому 

фрукті вище ніж в апельсинах і всіх 
цитрусових.

• Не поспішайте викидати 
шкірку очищеного ківі, зробіть 
з неї маску для обличчя або про-
сто протріть обличчя, шию і зону 
декольте її внутрішньою частиною. 
Доведено, що сік ківі тонізує, під-
тягує і омолоджує шкіру.

• Ківі – це ягода. Незважаючи на 
великий розмір і шкірку, покриту 

волосками, ківі – це ягода. Він росте 
на ліанах у воді.

• Фрукт містить спеціальний 
фермент, який не дає застигнути 
желатину. Тому перед приготуван-
ням десерту, наприклад, желе ківі 
потрібно обдати окропом.

• У 1992 році у Новій Зеландії 
вивели новий вид ківі – «золотий». 
Він коштує значно дорожче звичай-
ного і не поставляється до наших 
супермаркетів.

• Як би не був корисний ківі, 
зловживати цим фруктом все ж не 
варто. Переїдання ківі може при-
звести до появи набряків, а в окре-
мих випадках і до анафілаксії.

Гороскоп на тиждень 12 - 18 лютого

ОВЕН
Професійні інтереси 

та особисте життя бу-
дуть тісно переплітати-

ся, а у ділових проєктах можуть 
брати участь ваші друзі або рідні 
люди.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня бажано 

тримати в таємниці свої 
плани та задуми. Незважаючи 
на дії підступних конкурентів, 
переможете саме ви.

БЛИЗНЮКИ
Вдалий час для вирі-

шення деяких проблем 
в особистому житті. 

Нарешті одержите те, про що 
давно думали та мріяли.

РАК
Вд а лий  час  д л я 

дос яг нен н я успі х у 
в кар'єрі, професійній 

сфері. Готуйтеся добряче потру-
дитися, взявши на озброєння 
увесь свій досвід.

ЛЕВ
Цього тижня ба-

жано нічого різко не 
міняти. Уникнути зайвих непо-
розумінь вам допоможе мудрість 
і поступливість.

ДІВА
Ваша манера ставити 

людей перед фактами не 
залишає простору для ініціати-
ви. А потім дивуєтесь, що треба 
все тягнути на своїх плечах.

ТЕРЕЗИ
Прагнення переклас-

ти відповідальність на 
партнерів може виклика-

ти суперечки. Перш ніж узятися за 
нову справу, оцініть свій потенціал.

СКОРПІОН
У реалізації своїх 

ідей дійте рішуче й 
швидко, а винагорода 

не забариться. Зробіть важливий 
крок, щоб змінити своє життя 
на краще.

СТРІЛЕЦЬ
Будуть вдалими по-

їздки, навчання й прак-
тично будь-яка інтелектуальна 
діяльність. У вихідні – несподі-
вані, але дуже приємні гості.

КОЗЕРІГ
Підвищену працез-

датність використайте 
для вирішення ділових завдань. 
Гарний період для нових зна-
йомств і романтичних зв'язків.

ВОДОЛІЙ
Грандіозних успіхів 

не передбачається, хоча 
ваш творчий потенціал досить 
високий. Об'єктивно розрахо-
вуйте свої сили.

РИБИ
Настав той час, коли 

легко забути про роз-
чарування і образи, поміняти 
своє ставлення до життя й по-
чати планувати щось нове.

Цікаві факти про ківі

Ірина Хоцька

Не секрет, що кухня – свя-
щенне місце кожної господині 
в будинку. Ми проводимо у ній 
більшу частину свого життя. 
Готуємо, смажимо та варимо… 
Якраз у ці моменти рушники 
стають нашими найкращими 
помічниками, які дуже часто та 
легко забруднюються. І кому, як не 
нам, відомо, що жир та фруктові 
плями намертво в'їдаються в тка-
нину. Але якщо дотримуватися 
простих правил експлуатації тек-
стилю і знати деякі секрети його 
чистоти, питання, як відіпрати 
рушники, просто не виникне.

Загальні правила 
користування рушниками

1. При купівлі нових руш-
ників надавайте перевагу виро-
бам з хлопку або льону. Такий 
рушник завжди буде сухим та 
чистим, а анаеробні бактерії не 
стануть розмножуватися на ньо-
му від скупченого бруду, як то 
часто-густо трапляється з мах-
ровими кухонними рушниками.

2. Рушники білого кольору 
рекомендовано виварювати двічі 
на місяць;

3. У жодному разі не проти-
райте кухонні поверхні, столи або 
раковину цими текстильними 
виробами. Це значно погіршить 
їх загальний вигляд. Пам̀ ятайте, 
що якщо використовувати тек-
стиль за призначенням, він буде 
довго залишатися чистим.

4. Господинями з досвідом 
доведено, що випрасувані руш-
ники брудняться менше, аніж 
м'яті. Чому так – ми точно не 
знаємо. Але факт – перевірений 
на собі!

Правильно виводимо 
складні плями від соків, 
кави та чаїв

1. Сліди від фруктових соків 
добре виводяться за допомогою 

шампуню для волосся. Якщо 
на пляму нанести трохи шам-
пуню, вона легко відпереться 
навіть руками.

2. Старі плями від кави або 
чаю нівелюються завдячуючи 
водному розчину звичайного 
нашатирного спирту. Приго-
туйте розчин у співвідношенні 
1:1, нанесіть на пляму та заче-
кайте годину. Після зазначено-
го часу побачите, як від давніх 
прикрощів не залишилося 
навіть і сліду.

3. Плями від цвілі легко 
стерти за допомогою оцту. 
Якщо відіпрати рушник від 
цвілі не вдалося, потрібно 
замочити його в оцті на 10 
хвилин. Після цієї процедури 
відправте рушник в машинку 
на швидке прання.

4. Розчин з додаванням мар-
ганцівки добре усуває непри-
ємний запах. Просто помістіть 
рушник у слабкий розчин мар-
ганцівки і залиште його на ніч. 
Вранці прополощіть виріб, і він 
знову порадує вас своєю ідеаль-
ною чистотою та красою.

Поради для виведення 
плям з дуже брудних 
рушників

1. Замочіть рушники на 5 
годин у пральному порошку. 
У воду додайте 5 столових ложок 
соди. Вона допоможе позбутися 
неприємних запахів. Але цей 
спосіб підійде лише для білих 
тканин. У інших випадках кольо-
рова тканина просто втратить 
свою попередню інтенсивність 
кольору.

2. Скористайтеся сіллю. Роз-
чин готуйте в такій пропорції: 
на літр води додайте одну сто-
лову ложку солі. А далі залиште 
тканину «відкисати» у розчині 
протягом ночі.

Отож, який би метод ви не об-
рали особисто для себе, зауважте, 
що для повного позбавлення від 
плям обов̀ язково виперіть руш-
ники з порошком у пральній 
машинці. Хай щастить!

Господині на замітку:  
топ-підбірка 
найкращих 
рекомендацій із 
прання та відбілювання 
кухонних рушників

Поради господині



 

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

Хижі пташки та 
фантастична Харлі Квін

Жанр: бойовик, пригоди
Із моменту подій, коли так званий Загін 

Самовбивць рятував Готем від жаху, який міг 
його знищити, місто вразило ще щось більш 
жахливе – його вічний захисник Бетмен кудись 
зник... Так Готем залишився абсолютно безза-
хисним для геніїв кримінального світу, яким не 
важко захопити тут владу. У Харлі Квінн своя 
біда – вони із Джокером порвали. Але довго їй 
нудьгувати не доводиться, адже Роман Сіоніс, 
місцевий бізнесмен із манією величі, разом 
зі своїми підопічними та колегами почав по-
лювання на юну дівчинку на ім'я Касс. Харлі 
хоче її захистити від зла, нехай для цього їй до-
ведеться об'єднатися з іншими злочинницями. 

Троль: Історія з хвостом
Жанр: мультфільм, пригоди
Події розгортаються у фантастичній країні 

тролів. Знаходиться вона далеко в гущі лісу, 
подалі від сторонніх очей. Тут владарює до-
брий та справедливий король Гром. Його непо-
сидючий син Трім давно вже мріє в усьому бути 
рівним з дорослими. У королівстві регулярно 
проводять турнір, де у спритності змагаються 
найсильніші та найсміливіші. Сталася біда – 
проходячи дистанцію, король Гром потрапив 
у пастку. Йому відірвало хвоста, без якого ко-
роль тролів перетворився на камінь. У Тріма є 
лише три дні на те, щоб врятувати батька. Для 
цього треба знайти хвіст і повернути його на 
місце. Але це не так вже й легко: доведеться 
вирушити у далеку подорож.

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…

Віддана
Жанр: драма, мелодрама
Історія починається в Станіславові у 

другій половині 19 століття. Доктор Анґер 
втрачає в пожежі дружину, але вдається 
врятувати двох дівчат – рідну доньку Аделю 
і доньку хатніх робітників Стефанію. У мо-
мент розпачу доктор вирішує виховувати їх 
разом. Минає 25 років. Дівчата виросли і так 
само нерозлучні, хоча Аделя тепер заміжня. 
Стефа ж веде господарство, втамовуючи 
свою пристрасть у кулінарії. Та вони досі 
не розуміють, хто вони одна одній: сестри 
та подруги, чи служниця та господиня. У 
калейдоскопі любові та ревнощів, подвійних 
смислів та таємниць грань між реальністю 
і вигадкою остаточно зникає. 

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


