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Ірина Хоцька

У зв̀ язку із ка-
тастрофічним 
зменшенням рівня 
води в одному із 
головних ресурс-
них місць водопос-
тачання помеш-
кань житомирян, 
комунальні служ-
би міста просять 
людей не нервува-
тися та обіцяють, 
що найближчим 
часом ситуація 
у водосховищі ста-
білізується.

Д н я м и  н а  о фі ц і й н і й 
сторінці «Житомирводока-
налу» у фейсбуці з̀ явилося 
повідомлення, в якому жи-
томирян попередили, що 
з такою ситуацією, яка зараз 
скалалася на Денишівському 
водосховищі, води нам виста-
чить приблизно на 5 місяців 
користування.

«На жаль, за прогноза-
ми кліматологів, аномально 
теплі зими та спекотні літа 
в Україні найближчих де-
кілька років будуть нормою.

Температурні аномалії 
безпосередньо впливають 
на кількість опадів та рівень 
поверхневих вод. Відсутність 
снігу цієї зими негативно 
позначилась на рівні води 
в річках України – вони не 
наповнюються, і  це при-
зводить до дефіциту питної 
води. Ситуація складна, але 

поки не критична.
Однак метеорологи за-

значають, що в разі сухої 
та спекотної погоди влітку, 
маловоддя весняного періоду 
може перейти у гідрологічну 
посуху влітку та восени.

На сьогодні рівень води 
у водосховищах, які "жив-
лять" Житомир, низький, 
але поки що ця ситуація не 
є критичною.

Повністю заповнене Де-
ниш і вс ьке  водос ховище 
містить 13 млн куб. м води. 

Цього запасу для міста ви-
стачає більш ніж на 6 міся-
ців. Наразі у водосховищі є 
10 млн куб. м води, а цього 
вистачить на 4,5–5 місяців», – 
йдеться у повідомленні «Жи-
томирводоканалу».

Чи варто непокоїтися жи-
томирянам, цікавимося у Ба-
сейновому управлінні водних 
ресурсів річки Прип`ять.

«Насправді рівень води 
впав не на 2 метри, а на 1,80–
1,90 максимум. Як бачимо, 
це звичайне маловоддя. Це 
стандартна ситуація, і ні-
чого нового у цьому немає. 
Катастрофи як такої про-
сто не існує», – в особистій 
розмові прокоментував нам 
ситуацію стосовно причини 
різкого падіння води в Де-
нишівському водосховищі 
заступник начальника Басей-
нового управління водних 
ресурсів річки Прип`ять Олег 
Микитин.

Також він заявив, що поки 
не бачить необхідності у роз-
гортанні кампанії з приводу 
стабілізування попереднього 
стану рівня води у водосхо-
вищі.

«Зараз немає нагальної 
необхідності, щоб щось ро-
бити. Там все нормально», – 
зазначив Олег Микитин.

Валерія Наумова

У Житомирі буде зменше-
но кількість тролейбусів по 
маршруту № 4, а маршрут 
№ 12 – скасовується, проте 
транспорт, що працював на 
цьому маршруті, переносить-
ся на маршрут № 4. Про це 
повідомляють на сайті мерії.

«З  ме т ою  оп т им і з а ц і ї 
мережі електротранспорту, 
зменшення інтервалів руху 
тролейбусів та підвищення 
рентабельності комунального 
транспорту з 27.02.2020 року 
вносяться зміни в рух тролей-
бусних маршрутів по мікро-
району Крошня…», – йдеться 
у повідомленні. Це стосуєть-
ся тролейбусних маршрутів 
№ 4 та № 12.

За словами заступника 
міського голови Олександра 
Шевчука, це було зроблено 
для того, аби був один якіс-

ний маршрут, де тролейбуси 
курсуватимуть з комфортним 
для житомирян інтервалом.

«Ми скоротили маршрут 
№ 4 до залізничного вокзалу, 
прибрали кількість тролей-
бусів з маршруту № 12 і до-
дали їх на маршрут № 4. До 
цього інтервал на маршруті 
№ 4 у пікову годину був 15 
хвилин, на Польовій в сто-
рону вокзалу інтервал був 40 
хвилин. Зараз, скорочуючи 
цей маршрут, ми робимо 
так, щоб на маршруті № 4 
був рух з  інтервалом 6 – 8 
хвилин, а міжпіковий – 10–
12 хвилин, тобто тролейбус 
№ 4 буде працювати цілий 
день з меншим інтервалом – 
це тільки плюс для містян. 
Окрім того, у нас маршрут 
№ 4 буде курсувати і на ви-
хідні, чого не було раніше», – 
пояснив Олександр Шевчук.

Проте житомирян така но-
вина обурила, а ексзаступник 
міського голови Дмитро Тка-

чук на своїй сторінці у фей-
сбуці навіть розкритикував 
нововведенн я,  мовляв,  це 
гра на користь перевізників: 
«Перше і головне – скорочува-
ти тролейбусні маршрути на 
користь приватним перевізни-
кам – це погано. Закривається 
один із найрентабельніших 

маршрутів: маршрут № 12, 
як і № 4 входили в п'ятірку 
кращих маршрутів ТТУ. Пояс-
нення у попередньому пункті: 
маршрут короткий, тролей-
буси швидше обертаються, 
легше забезпечити нормаль-
ний інтервал, в годину пік є 
найефективнішим».

Чи буде Житомир з водою?

На Крошню курсуватиме тролейбус 
№4 і у вихідні, а маршрут № 12 – 
скасовано: подробиці нововведень

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні читачі! 
У цей весняний день на-

справді хочеться забути про 
більшість наших щоденних 
і злободенних проблем, які 
останнім часом мають здат-
ність лише накопичуватися 
та загострюватися. Весна 
все потужніше нагадує про 
себе, а тому найперше вес-
няне свято, коли чоловіки 
вітають, вшановують, від-
значають у найрізноманіт-
ніший спосіб прекрасну 
частину нашого життя – на-
ших жінок, ми сприймає-
мо по-особливому. Маючи 
таку приємну та прекрасну 
нагоду привітати дівчат і 
жінок із Весною, Красою, 
Любов`ю, бажаю нашим 
мамам, подругам, коханим 
і колегам прекрасного на-
строю, приємних сюрпри-
зів та подарунків, гарних 
і щирих поздоровлень та 
відпочинку у колі найближ-
чих, найдорожчих людей.

Весняні свята особливі за 
своїм змістом. У них най-
більше оптимізму, вони 
дарують нові надії та спо-
дівання, вони надихають 
на нові звершення. Звіс-
но, кожен із нас прекрас-
но розуміє, що приємна 
святкова пора завжди 
завершується і настають 
щоденні будні. Водночас 
весна – це насамперед 
час для продуктивної ро-
боти, для гарних починів і 
щедрих сподівань. Тож ві-
таємо Весну, вітаємо наше 
славне і поважне жіноцтво 
і бажаємо давно очікува-
них зрушень на краще для 
кожного українця. Нам по-
трібні зміни, нам потрібні 
успіхи і перемоги! І ми їх 
здобудемо!

КОЛОНКА
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Ірина Хоцька

Така заява про-
лунала з тексту до-
кумента електронної 
петиції однієї із на-
ших землячок в бік 
депутатів Житомир-
ської міської ради.

25 лютого на сайті Єдиної 
системи місцевих петицій роз-
міщено електронне звернення, 
в якому житомирянка Вікторія 
Воронкова просить владу при-
пинити колективне знущання 
над тваринами, котрих проти 
волі змушують відпрацьову-
вати циркові вистави, з якими 
так звані пересувні цирки при-
їжджають до Житомира ледь 
не щоліта.

«Україна має бути прикладом 
гуманного ставлення до тварин. 
Вслід за провідними країнами та 

містами світу все більше і більше 
міст України приймають рішен-
ня про локальну заборону пе-
ресувних цирків з тваринами та 
використання тварин у циркових 
виставах. Згідно із заявою міні-
стра культури, молоді та спорту 
України В. Бородянського, "Укра-
їна якомога швидше має стати 
державою, де буде відсутнє таке 
ганебне явище, як цирк із твари-
нами". Ми також долучаємося до 
слів пана міністра та вважаємо 
неприпустимим використання 
тварин у циркових виступах та 
розташування пересувних цир-
ків із тваринами на території 
Житомира», – йдеться у тексті 
петиції.

Також пані Вікторія доволі 
логічно доводить важливість 
прийняття до уваги її прохан-
ня виконавчими органами Жи-
томирської міської ради з ряду 
певних причин.

Нсамперед дії стосовно що-
річної організація приїздів пере-
сувних шапіто до м. Житомира 
є неправомірними з точки зору 
вітчизняного законодавства. 

«Влітку 2017 року в Україні було 
прийнято закон 5119–1 про по-
силення відповідальності за 
жорстоке поводження з тварина-
ми. Окрім збільшення покаран-
ня (до 8 років позбавлення волі), 
новий законопроєкт також за-
бороняє створення та діяльність 
пересувних звіринців (зокрема 

і шапіто з тваринами)», – пояс-
нює пані Вікторія.

По-друге, діяльність цирків 
з тваринами несе безпосередню 
небезпеку для населення, адже 
дресирування пригнічує тварин, 
роблячи їх більш агресивними 
і непередбачуваними. Історії 
відомо багато випадків, коли 

виснажений тортурами звір, аби 
зупинити знущання, нападає на 
свого дресирувальника та гляда-
чів залу і завдає їм смертельних 
поранень. Приміром, 3 роки 
тому на цьому підгрунті у м. 
Прилуки Чернігівської області 
стався страшний випадкок, який 
не на жарт сколихнув Україну. 
Левиця втекла з пересувного 
цирку, опинилась у приватно-
му секторі міста і поводила себе 
доволі агресивно до мирного на-
селення міста. А це, як мінімум, 
підтверджує високий рівень не-
безпеки пересувного цирку для 
людей. У результаті інциденту 
за відсутності будь-яких транк-
вілізаторів у працівників цирку 
тварину просто пристрелили із 
мисливської рушниці на одному 
із подвір’їв домогосподарства 
у м. Прилуки.

Зазначимо, що для того, аби 
міська рада все ж таки почула 
голос народу, потріно зібрати 
щонайменш 300 підписів жито-
мирян. До кінця збору «згоди» 
залишилося всього лише 28 днів. 
Долучаймося!

Руслан Мороз

В суботу та неділю, 
29 лютого і 1 березня, 
житомиряни стали 
частиною загально-
міського свята «За-
лицяння до Весни» 
у міському Гідро- 
парку.

З самого ранку і до вечора 
відбулося багато цікавих заходів. 
Гості свята мали нагоду відвідати 
ярмарок та виставку майстрів де-
коративно-ужиткового мистецтва.

Під час заходу працювали ку-
харі, яки пригощали гостей свята 
смачними стравами. Для гостей 
виступили із музично-пісенними 
творами фольклорний ансамбль 
національного обряду «Родослав», 
естрадно-духовий оркестр «Сур-
ми Полісся», народний фоль-
клорний колектив «Намисто», 
вокальний гурт «Черемшина», 
дует «Забава», фольклорний гурт 

«Жартівники», окремі виконавці 
та кавер-гурти.

На завершення заходу всі ба-
жаючі насолодилися світловим 
та фаєр-шоу від театру вогню 
«Дім Сонця». Традиційно під час 
гулянь відбулася театралізована 
хода та спалення солом’яного 
опудала Зими, що символізує 
проводи холодів і народження 
Весни та нового життя.

Довідково
Масляна символізувала при-

хід весни та пробудження при-
роди. Древні слов’яни відзначали 
проводи зими та початок весни 
і весняного землеробства. У цей 
день вшановували Сонце, яке не-
сло тепло і пробуджувало при-
роду, тому й готували жертовний 
хліб, схожий на це небесне світи-
ло, – млинець.

Перші згадки про Масляну 
в календарях наших предків 
датуються ІV ст. н. е. (до речі, 
календарі із села Ромашки Ки-
ївської області та із Лепесівки 
сучасної Хмельницької області). 
Свято активно відзначалося не 
лише в період язичництва, а й 
після запровадження христи-
янства князем Володимиром 
у 988 році. Зважаючи на вели-
ку популярність масничних 
обрядів та їх значення для на-
роду, Православна Ма́сниця, 
рідше Ма́сляниця, Пу́щення, 
Сиропус́т, Масляна, Колодій, 
Сиропус́ний тиждень, Сир́на не-
діля, Ба́бське свято, Загал́ьниця – 
традиційне східнослов'янське, 
зокрема й українське свято, що 
відзначається протягом тижня 
перед Великим постом. По-
чаток нового циклу залицянь 
і любощів, пошуку пари з метою 
продовження роду. Церква не 
відштовхнула народні традиції, 
а раціонально, з розумом вико-
ристала.

Архаїчне свято закінчення 
зими і початку весни відоме май-
же всім європейським народам, 
хоча й із різними назвами. Хрис-

тиянська церква прив'язала його 
до тижня напередодні Великого 
посту. Саме тому свято не має чіт-
ко встановленої дати в календарі, 
а залежить від дати Великодня, 
яка, як відомо, є змінною.

Масляна є одним із найста-
ріших свят слов'янських народів. 
Справжня забава, яка зберегла 
свої традиції в наші дні з язич-
ницької культури. Це смачне 
і неймовірно ситне свято триває 
цілий тиждень, який передує на-
станню Великого посту. Сьогодні 
Масляна є одним із церковних 
свят і називається ще Мясопуст-
ним або Сирним тижнем.

Назва  с вя та  «Мас л я на» 
пов'язана з тим, що в тиждень 
перед Великим постом з раціону 
харчування виключалися м'ясні 
продукти, а ось молочні ще вжи-
вати було можна, як і традицій-
ні складові для приготування 
млинців: молоко, яйця, масло, 
сметана. У народі це свято асо-
ціюється зі смачними печеними 
млинцями та веселими гулян-
нями. Мета таких гамірних ма-
сових заходів полягала в тому, 
щоб розбудити весну від сну 
і прогнати геть зиму.

Житомиряни категорично проти 
виступів цирку з тваринами у місті 

У житомирському Гідропарку містяни 
провели зиму та зустріли весну 
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Ірина Хоцька

На жаль, на сьогодні одне із 
цілком успішних підприємств у м. 
Житомирі ЖККП «М'ясомолторг» 
вимушене в черговий раз звертати-
ся до Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації з проханням 
почути крик душі працівників та 
дирекції вищезгаданої установи 
стосовно сприяння фінансуванню 
для забезпечення безпеки на ви-
робництві.

Для того щоб коротко ввести 
нашого читача в саму суть про-
блеми, що виникла між дирекцією 
фірми та департаментом фінансів 
Житомирської обласної державної 
адміністрації, спочатку довідково 
розповімо вам про ситуацію, у якій 
опинився місцевий виробник.

Зага лом Ж К К П «М'ясо -
молторг» могло б стати одним 
із найпотужніших підприємств 
у місті, ба навіть більше – впевнено 
тримати пальму першості у сфе-
рі надання послуг зі зберігання 
м`ясо-молочної продукції в про-
мислових холодильниках для усієї 
Житомирщини.

Цілком вірно сказано, що 
про успіх підприємства ми зга-
дуємо виключно в наближеному 
майбутньому часі. Причиною 
того є застаріле обладнання 
ЖКПП «М'ясомолторг», яке вже 
багато років працює із залученням 
небезпечного для життя та здоров̀я 
людини аміаку. Саме тому керівни-
цтво підприємства б’є на сполох, 
аби привернути увагу чиновників 
до проблеми.

«Я дуже занепокоєний пи-
танням роботи підприємства на 
аміаку. У нас в планах є цілковита 
заміна обладнання на фреон, але 
для цього нам потрібна фінансова 
допомога Житомирської обладмі-
ністрації, якій ми, до речі, частково 

і підпорядковумося. Розумієте, все 
те, на чому зараз працюють наші 
люди, вже є зношеним приблизно 
на 92%. А це – зовсім ненормально 
та цілком небезпечно для всього 
Житомира, а не тільки працівни-
ків. Крім того, зволікання з надхо-
дженням коштів може призвести 
до виникнення техногенної аварії, 
внаслідок якої доведеться евакую-
вати декілька тисяч осіб прилеглого 
до виробництва житлового райо-
ну», – розповідає директор ЖККП 
«М'ясомолторг» Валерій Огороднік.

Йдеться про суму у 4,2 млн 
гривень. Тож 21 січня 2020 року 
Валерій Огроднік написав до згада-
ного виконуючого органу прохання 
посприяти у фінансуванні ЖККП 
«М'ясомолторг», передусім – заради 
безпеки виробництва.

Однак департамент фінансів 
ЖОДА відклав цю справу та орі-
єнтовано відтермінував фінансу-
вання підприємства, починаючи від 
серпня до кінця грудня 2020 року.

«Офіційна відповідь звучала 
так, що начебто гроші нам дадуть 

лише у серпні», – підтверджує 
директор підприємства Валерій 
Огороднік.

У самому ж департаменті фі-
нансів на офіційний запит стосовно 
того, чому не можна виділити гроші 
вже зараз, чуємо сумнівне «питання 
буде розглянуто протягом року».

«Департамент фінансів облдер-
жадміністрації розглянув лист 
ЖККП "М'ясомолторг" щодо на-
ближення коштів, передбачених 
в обласному бюджеті для внесків до 
статутного капітала об`єктів госпо-
дарювання. Враховуючи виконання 
обласного бюджету, найперше буде 
здійснено фінансування захищених 
статей видатків. Порушене питан-
ня буде розглянуто протягом року 
в процесі виконання обласного 
бюджету», – йдеться в офіційній 
відповіді департаменту.

З достовірних джерел нашій 
редакції стало відомо, що 2 березня 
було скликано бюджетну комісію 
Житомирської обласної ради, на 
якій якраз і було порушено питання 
передання фінансування ЖККП 
«М'ясомолторг». І на цій комісії де-
путати зробили абсолютно все, щоб 
підтримати ЖККП «М'ясомолторг» 

та допомогти йому у питанні що-
найшвидшого вирішення назрілої 
проблеми. Усі вони підтримали 
ідею дозволу на кредитування 
підприємства та виступили «за» 
наближення фінансування на най-
ближчі терміни.

А от на погоджувальній раді, 
що вже скликалася після бюджет-
ної комісії, кілька депутатів заяви-
ли про недовіру цьому рішенню 
та почали огульно звинувачувати 
керівництво підприємства у вига-
даних проблемах.

Чим же все-таки завершаться 
доленосні для «М'ясомолторгу» 
і Житомира перипетії? Є інформа-
ція, що гроші підприємству все ж 
таки нададуть, але з частковим по-
криттям загальної суми фінансу-
вання навпіл з державним банком 
«Ощадбанк», який готовий дати 
підприємству кредит на 2,5 млн 
гривень. Решта – за департамен-
том фінансів.

Ми слідкуватимемо за по-
дальшим розвитком цієї історії 
та сподіваємося, що справедли-
вість переможе і здоров̀я та життя 
жителів Житомира не опиниться 
під загрозою.

Безпека чи гроші: вирішувати депутатам 
Житомирської облради, чи врятувати 
Житомир від навислої хімічної катастрофи

Ірина Хоцька

20 березня 2020 року наше 
місто стане частиною Все-
українського еко-проєкту 
«Озеленення України», де ми 
матимемо змогу долучитися 
до встановлення вагомого 
національного рекорду!

Буквально через декілька тижнів 
у Житомирі пройде акція з реалізації 
інноваційного проєкту під назвою «Озе-
ленення України», мета якого полягає 
у висадці нашим містом якомога більшої 
кількості саджанців дерев за один день. 
Як наслідок, це не лише врятує житомир-
ський край від шкідливих вуглекисних 
випаровувань, що містяться у повітрі, 
а й загалом стане гарним поштовхом до 
розвитку екологічної свідомості містян. 
Організатором заходу стане КП «Зелен-
буд» Житомирської міської ради.

Деталями майбутнього заходу спеці-

ально для читачів газети «20 хвилин» по-
ділилася екологиня КП «Зеленбуд» Олена 
Бондарчук.

«Житомир планує висадити близько 
400 саджанців дерев разом з усією країною 
у цей день. Це будуть і ялини, і граб, береза 
і навіть клен звичайний. Звісно, що само-
тужки ми не зможемо впоратися з таким ва-
гомим об`ємом роботи, тому просимо всіх 
охочих житомирян допомогти нам у цей 
день! Якщо ви бажаєте зробити вагомий 
внесок у розвиток екології нашого міста, 
люб я̀зно просимо вас звертатися до КП "Зе-
ленбуд", своїх ОСББ, КВЖРЕПів, котрим ми 

будемо пропонувати долучатися до цього 
заходу. До речі, саме вони найчастіше під-
тримують нас у цих справах!» – розповіла 
Олена Бондарчук.

Насамкінець зазначимо, що орга-
нізатором заходу стане Національний 
проєкт «Книга рекордів України» та ді-
ловий клуб «CEO Club Ukraine», котрі 
поставили собі за мету 20 березня 2020 
року за 24 години висадити 1 000 000 
дерев по всій країні та встановити за-
гальнонаціональний рекорд України.

Що ж, Житомирщино, у нас точно 
все вийде!

Житомирщина йде на рекорд!
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ІСТОРІЯ ПРО БАЙДУЖІСТЬ:  
як житомирянин з інвалідністю просив 
виділити йому тамбур під коляску

Перший раз у перший клас  
у майбутньому навчальному році

Ірина Хоцька

Про орієнтовні 
дати, умови вступу 
та процедуру зара-
хування малечі до 
шкільних закладів 
м. Житомира на 
2020–2021 навчальний 
рік розповідають 
у департаменті осві-
ти Житомирської 
міської ради.

Процедура вступу до нової 
української школи керується 
ст. 53 Конституції України, яка 
документально закріплює пра-
во кожної людини на «державне 
забезпечення доступності і без-
оплатності дошкільної, повної 
загальної середньої, професійно-
технічної, вищої освіти в держав-
них і комунальних навчальних 
закладах».

Як і у попередньому на-
вчальному році, першачків на-
биратимуть за територіальним 
принципом, також скасовано 
систему вступних іспитів під 
час зарахування до лав школя-
рів. Про це та інше детально 
консультує департамент управ-
ління освіти Житомирської 
міської ради.

Діти навчатимуться  
за пропискою батьків

З 2020 року батьки можуть від-
давати своїх дітей лише в ті шко-
ли, за якими закріплене місце їх 
проживання. Простіше кажучи, 
це ті заклади, які розташовані не-
подалік місця прописки одного 
із батьків.

«Забезпечується першочергове 
зарахування до 1-го класу дітей, 
які проживають на території об-
слуговування закладу освіти, що 
підтверджується офіційним доку-
ментом, який містить інформацію 
про місце проживання дитини та/
або одного з її батьків чи законних 
представників. Першочергово та-
кож зараховуватимуть дітей, які є 
рідними братами та/або сестра-
ми дітей, які здобувають освіту 
у цьому закладі; дітей працівників 
цього закладу», – йдеться у повідо-
мленні департаменту освіти.

Точну адресу саме вашого на-
вчального закладу, до якого іде 
територіальна прив̀ язка, можна 
дізнатися у департаменті освіти 
Житомирської міської ради.

Вступних іспитів та 
конкурсів більше не буде

З 2020 року, відповідно до 
статті 9 розділу ІІ Закону Украї-
ни «Про повну загальну середню 
освіту», для здобуття початкової 
освіти забороняється проведення 
будь-яких заходів, спрямованих на 

перевірку знань, умінь, навичок 
дитини (крім закладів спеціалі-
зованої освіти і приватних закла-
дів освіти). Таким чином, дітей 
зараховуватимуть виключно за 
заявою одного із батьків, а не на 
конкурсній основі, яку мали до-
лати малюки у віці 5–6 років, як 
це було раніше.

До інших шкіл лише за 
наявності вільних місць

Якщо вже так сталося, що 
ви хочете відправити дитину 
до зовсім іншої школи, а не до 
тієї, до якої маєте територіальну 
прив̀ язку, – маєте право це зро-
бити. Але якщо там будуть вільні 
місця і то на умовах жеребкування.

«Батьки мають право подати 
заяву до будь-якого іншого на-
вчального закладу: до нього ди-
тина може бути зарахована у разі 
наявності вільних місць. У ви-
падках, коли кількість заяв щодо 
вступу дитини до першого кла-
су закладу загальної середньої 
освіти не за місцем проживан-
ня перевищує кількість вільних 
місць, проводиться зарахування 
на вільні місця в 1-й клас дітей, 
які не проживають на території 
обслуговування цього закладу, 
за результатами жеребкування 
(згідно з вимогами п. 2 розділу 
ІІ Порядку зарахування відраху-
вання та переведення учнів до 
державних та комунальних за-
кладів освіти для здобуття повної 
загальної середньої освіти)», – 

розповідають у департаменті 
освіти Житомирської міськради.

Терміни прийому заяв  
до 1-х класів навчальних 
закладів м. Житомира

Початок прийому заяв від 
батьків про зарахування дітей до 
1-го класу на 2020–2021 навчальний 
рік розпочнеться вже з 1 квітня та 
триватиме аж до 30 травня. Саме 
ця дата стане останнім днем по-
дачі заяв до обраних шкіл.

Перелік необхідних 
документів для подачі 
заяви на зарахування

Сюди входить: заява батьків 
про вступ дитини до навчально-
го закладу освіти; копія свідоцтва 
про народження малюка; оригінал 

медичної довідки про проходжен-
ня профілактичного медичного 
огляду; документ, що підтверджує 
місце проживання дитини та бать-
ків на цій території. Зазначимо, 
що бувають і такі випадки, коли 
батьки дитини фактично прожи-
вають на території Житомирської 
ОТГ, але мають прописку іншої 
області. У такому разі ви просто 
можете надати до обраного вами 
закладу копію документа, що за-
свідчує право власності на відпо-
відне житло у м. Житомирі або ж 
просто копію договору про оренду 
приміщення у цьому місті.

Насамкінець, для порівнян-
ня із минулим роком, школи м. 
Житомира готові будуть при-
йняти у цьому році 3101 учня 
до лав першачків, в той час, як 
у 2019 році ця цифра складала 
3528 чоловік.

Валерія Наумова

Незахищеність та відсутність 
людяності стали звичайними 
речами в сучасному світі. Проте 
найбільш незахищеними залиша-
ються вразливі верстви населення. 
До нас звернувся житомирянин 
з інвалідністю Богдан, який розпо-
вів свою історію несправедливості 
та байдужості.

Богдан пересувається на віз-
ку, а ставити його немає де. У бу-
динку, де він мешкає, є тамбур, 
проте ділити його на трьох – не-
зручно, а візок – річ немаленька, 

а з урахуванням великої кількості 
речей сусідів – не вміщається. Чо-
ловік звертався до міського голови 
Сергія Сухомлина неодноразово, 
і допомогу таки запропонували – 
або вирішити питання з сусідами, 
щоб вони тамбур звільнили, або 
нічого. Пандус ще пропонували 
встановити.

«Я ходив до мера, просив до-
помоги, до мене прийшов пред-
ставник, сказав, що допомогти 
не можуть, адже це вважається 
приміщенням загального корис-
тування в будинку. Я готовий ту 
територію орендувати. Я отримав 
цю електроколяску, а вона стоїть 
у людей в гаражі, а не біля мене, 

щоб я у будь-який момент міг її 
взяти і поїхати по справах», – по-
яснює Богдан.

Чоловік використовує коляс-
ку, адже це – єдина можливість 
пересуватися містом. Коли йому 
відмовили у тамбурі, він попросив 
виділити гараж, щоб було де за-
лишати прилад для пересування, 
проте і тут йому відмовили.

«Він каже, що хоче, аби тільки 
він використовував це приміщен-
ня (тамбур – авт.), проте ми ж не 
можемо заборонити іншим сусі-
дам його використовувати. Потім 
він звернувся, що хоче гараж. Але 
у людини немає інвалідного тран-
спорту, щоб ми виділяли йому 

гараж», – розповідає заступник 
начальника управління житло-
вого господарства Житомирської 
міської ради Андрій Оніщенко.

І дійсно, за законом Богдан не 
має права на гараж, якщо у нього 
немає спеціального транспорту. 
«Органи місцевого самоврядування 
забезпечують виділення земельних 
ділянок інвалідам із захворюван-
нями опорно-рухового апарату під 
будівництво гаражів для автомобі-
лів з ручним керуванням поблизу 
місця їх проживання (Закон України 
«Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», стаття 30).

Із заявою потрібно звернутись 
до адміністрації за місцем про-

живання з поданням документів, 
що підтверджують захворювання 
опорно-рухового апарату та що 
автомобіль обладнано ручним 
керуванням», – роз̀ яснюється на 
сайті «Права людини».

Проте чи можна було б зі сто-
рони сусідів допомогти чоловіко-
ві? Звісно, можна – було б бажання. 
Якби прибрати у тамбурі, аби 
місця вистачало всім, то, може, 
і візок би помістився, але де ж тут 
ця людяність? Лише байдужість. 
А міська рада за класикою роз-
водить руками та альтернативних 
варіантів допомогти людині з інва-
лідністю – не пропонує. А й нащо? 
Байдужість же…
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Зміни треба вносити.  
Але чи буде з того толк?

Микола Корзун

Вже завтра (5 бе-
резня – ред.) депутати 
Житомирської облас-
ної ради збираються 
на свою чергову сесію.

Ледь не у всіх ЗМІ Житомир-
щини розміщені повідомлення 
про те, що під час сесії має бути 
розглянута та ухвалена майже со-
тня питань, внесених до порядку 
денного. Звісно, для громадськості 
Житомирщини, яка цікавиться 
роботою Житомирської обласної 
ради, було б непогано дізнатися 
про кожен окремий пункт із пере-
ліку питань, які розглянуть депу-
тати. І з цим якраз є проблеми. 
Поки що (станом на ранок вівтор-
ка 3 березня 2020-го року) точно-
го переліку питань, які розгляне 
чергова, 30-а, сесія Житомирської 
обласної ради, знайти не вдало-
ся. Про зміст майбутньої роботи 
депутатів під час сесії 5 березня 
2020-го року можна здогадатися, 
якщо уважно проглянути перелік 
проєктів рішень, які розміщені на 
інтернет-сайті Житомирської об-
лради. Чимало із них стосуються 
питання про зміну назв та затвер-
дження у нових редакціях статутів 
низки вищих навчальних закла-
дів Житомирщини. В основному 
йдеться про коледжі, які відтепер 
називатимуться «фаховими».

Зміни до статуту – під кого?
Якщо підходити до вищеозна-

ченого питання про зміни у ста-
тутах навчальних закладів, то тут 
все начебто зрозуміло. Влітку ми-
нулого року вийшов новий Закон 
України «Про фахову вищу осві-
ту», який і передбачає внесення 
відповідних змін до установчих 
документів навчальних закладів. 
Але ж при цьому депутати Жи-
томирської обласної ради мали б 
підходити до затвердження змін 
у нових редакціях статутів з усією 
повнотою уваги та максимально 
серйозно. Адже, наприклад, як 
бути у ситуації у Бердичівському 
медичному (поки ще – не «фахо-
вому») коледжі, де вже майже три 
роки керує закладом колишній 
підполковник-міліціонер, який, 
звісно, має статус виконуючого 
обов’язки директора. У коледжі 
вже давно мали провести вибори 
нового директора, але засновник 
навчального закладу (тобто Жи-
томирська обласна рада) ніяк не 
спроможеться цього зробити. Те, 
що виконуючий обов’язки ди-
ректора В. Шевченко вже давно 
не має права керувати справді 

фаховим навчальним закладом, 
до уваги ніхто не бере. Ні тобі по-
стійно діюча депутатська комісія 
із соціально-гуманітарних питань 
Житомирської обласної ради, ні 
Наглядова рада Бердичівського 
медичного коледжу, до складу 
якої входять депутати Житомир-
ської облради І. Романський та 
О. Маланюк, ні комісії Державної 
служби якості освіти України, які 
двічі вивчали ситуацію у Берди-
чівському медичному коледжі, 
не «помітили» головного і кри-
чущого порушення вітчизняного 
законодавства у частині обрання 
директора цього навчального за-
кладу. Підполковник В. Шевчен-
ко прижився у Бердичівському 
медичному коледжі на посаді 
виконуючого обов’язки набагато 
краще, ніж дехто із директорів, 
які пройшли випробування під 
час проведення обов’язкового 
конкурсного відбору. При цьому 
навколо посади директора Бер-
дичівського медичного коледжу 
упродовж вже трьох (!) років по-
спіль відбуваються незбагненні 
речі. Те, що колишнього дирек-
тора Бердичівського медичного 
коледжу В. Клименюка у квітні 
2017-го року під час проведення 
сесії Житомирської обласної ради 
звільнили НІ ЗА ЩО, сьогодні 
знають не лише у середовищі 
медичної громади Житомирщи-
ни, але й у кожному дворі міста 
Бердичева. Але те, що коїлося із 
призначенням до Бердичівського 
коледжу виконуючих обов’язки 
директора, вимагає окремої 
розповіді. Ще детальнішої уваги 
потребує керівна діяльність під-
полковника міліції В. Шевченка, 
який у травні 2017-го прибув для 
виконання (нефахових) обов’язків 
директора колись авторитетного 
навчального закладу. Чого лише 
не звідав колектив викладачів та 
студентів Бердичівського мед-
коледжу за ці майже три роки 
керівництва директора-міліці-
онера? Про масові звільнення 
працівників та педагогів коледжу 
наша газета вже писала. Про те, 
як новий керівник (порушуючи 
очевидні правила та нормати-
ви) запроваджував нову посаду 
першого заступника, говорили 
скрізь аж до Міністерства освіти 
та науки України. Знали про це 
і керівники Житомирської об-
ласної ради. Знали і про те, що 
виконуючий обов’язки директора 
навчального закладу зарахував на 
посаду бухгалтера рідну дружи-
ну. Зрештою, до числа очевид-
них порушень з боку виконувача 
обов’язків директора Бердичів-
ського медичного коледжу вар-
то віднести і такі порушення, як 
нецільове використання коштів. 
І не яких-небудь 20 чи 40 тисяч 

гривень (хоча й це гроші), а куди 
більших сум, які обчислюються 
мільйонами. От і цікаво, звідкіля 
у В. Шевченка така потужна під-
тримка, чи, можливо, й справ-
жній «дах» із опікунів, коли ні 
губернатори І. Гундич, а тепер 
і В. Бунечко, ні голова Житомир-
ської облради В. Ширма вперто не 
помічають очевидних проколів 
у роботі Бердичівського медич-
ного коледжу? Адже навіть якщо 
абстрагуватися від того, що у ко-
леджі упродовж двох років три-
вала справжня кадрова лихоман-
ка із усілякими скороченнями, 
звільненнями та іграми навколо 
контрактів низки працівників, 
то й інших гріхів у В’ячеслава 
Шевченка накопичилося чи-
мало. Це за його керівництва 
коледж розпрощався із розпо-

чатим будівництвом спортивного 
комплексу. При ньому коледж 
аж занадто швидко віддав для 
потреб силових структур будівлю 
школи, яку колишній директор 
Володимир Клименюк планував 
облаштувати під студентський 
гуртожиток. Та й за три роки від 
часу, коли підполковник-міліціо-
нер керує коледжем, вже можна 
було б спромогтися хоча б на те, 
щоб з-під дверей центрального 
входу до приміщення прибрати 
давно встановлений будівельний 
паркан.

Стаж педагогічний  
чи керівний? Тепер –  
без різниці!

Все це сьогодні, як то кажуть, 
виноситься за дужки. На порядку 
денному сьогодні не лише зміни 
до назви Бердичівського медич-
ного коледжу. Подібні зміни під 
час сесії Житомирської обласної 
ради очікують ще декілька вузів 

Житомирщини. Але у жодному 
із них немає такої плачевної ситу-
ації із призначенням керівника-
директора навчального закладу. 
Звісно ж, у статуті тепер вже Бер-
дичівського фахового коледжу є 
розділ, де визначені вимоги до 
кандидатів на посаду директора. 
Відтепер для такої посади потрі-
бен 5-річний педагогічний стаж, 
до якого можна буде зарахувати 
«до 3-х років стажу на будь-яких 
керівних посадах». Це означає, що 
на посаду директора Бердичів-
ського фахового коледжу відтепер 
претендуватиме і підполковник-
міліціонер. Адже три роки ди-
ректорського стажу із виконання 
обов’язків можна буде доповнити 
двома роками будь-якого іншого 
керівництва. Аби нарешті пана 
Шевченка можна було б цілком 
легітимно допустити до участі 
у конкурсі. А там, якщо таке ста-
неться, своє слово намагатиметь-
ся сказати і Наглядова рада, яка, 
згідно з новими статутними пра-

вилами, буде той конкурс органі-
зовувати. Якщо черговий конкурс 
буде завершуватися виборами 
директора Бердичівського медич-
ного коледжу, то де гарантія, що 
такі вибори відбудуться. Адже 
у жовтні 2019-го року обирати 
директора Бердичівського коле-
джу прийшло (точніше – відва-
жилося) лише 12 осіб. Із майже 
70-ти делегатів, які знаходилися 
поруч, у навчальних аудиторіях 
коледжу, але проголосувати чи 
хоча б взяти до рук виборчого 
бюлетеня так і не посміли. Ось 
до чого дожилися у навчальному 
закладі, де навчають і виховують 
людей найгуманнішої професії. 
Але якщо точніше, якщо уваж-
ніше простежити все те, що від-
бувалося у Житомирській облас-
ній раді стосовно Бердичівського 
медичного коледжу упродовж 
майже трьох років, то значна 
(а можливо, й визначальна) доля 
відповідальності якраз і лежить 
на совісті тих, хто називається за-
сновником навчального закладу. 
Якщо простіше – хто є господа-
рем вишу. Йдеться, звісно ж, про 
депутатів, про голову Житомир-
ської обласної ради Володимира 
Ширму, а також про цілу низку 
інших людей, яких у народі й досі 
називають впливовими. Тільки ж 
толку із тих впливів – ніякого! 
Поки що так!

P. S. Ми поцікавилися, чим за-
ймається колишній директор Бер-
дичівського медичного коледжу 
В. Клименюк. З’ясувалося – відне-
давна він доктор медичних наук 
і доцент Вінницького національно-
го медуніверситету ім. Пирогова. 
Але й попри науково-викладацьку 
зайнятість Володимир Клименюк 
й досі в курсі усіх подій, що від-
буваються навколо навчального 
закладу, якому він віддав 15 років 
свого життя. І зрештою, хіба це 
погано, коли людині болить?
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На Житомирщині 
судитимуть організатора 
та учасників злочинної 
групи, обвинувачених 
у скоєнні крадіжок  
на загальну суму  
понад 1,5 млн грн

За процесуального керівни-
цтва прокуратури Житомирської 
області закінчено досудове роз-
слідування та до суду направлено 
обвинувальний акт стосовно трьох 
осіб за фактом скоєння низки кра-
діжок (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 та ч. 5 
ст. 185 КК України).

За даними слідства, організо-
вана злочинна група протягом 
червня-серпня 2019 року у м. Жи-
томирі скоїла крадіжки грошових 
коштів, комп’ютерної техніки, 
інших матеріальних цінностей 
з офісів та господарських примі-
щень підприємців. Сума завданих 

матеріальних збитків перевищила 
1,5 млн грн.

Організував злочинну групу 
неодноразово судимий місцевий 
житель, залучивши до злочинної 
діяльності ще двох своїх знайомих, 
з одним з яких він відбував пока-
рання у місцях позбавлення волі. 
Під час скоєння чергової крадіжки 
правоохоронці затримали їх на 
місці злочину.

Справу розглядатиме Коро-
льовський районний суд міста 
Житомира. Публічне обвинува-
чення здійснюватиме прокуратура 
Житомирської області.

У п’ятницю, 28 лютого 2020 
року, Бердичівською місцевою 
прокуратурою забезпечено участь 
у розгляді клопотання щодо за-
стосування запобіжного заходу 
ще одній підозрюваній у побитті 
неповнолітньої, що сталося у Бер-
дичівському районі. Ухвалою Бер-
дичівського міськрайонного суду 
особі застосовано запобіжний 
захід у виді домашнього арешту 
у нічну пору доби.

Нагадаємо, двоє інших під-
озрюваних, відповідно до ухвали 

Бердичівського міськрайонного суду 
від 25.02.2020, також перебуватимуть 
під домашнім арештом у нічну пору 
доби. Усіх трьох дівчат підозрюють 
у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 296 КК 
України (хуліганство, тобто грубе 
порушення громадського порядку 
з мотивів явної неповаги до сус-
пільства, що супроводжується осо-
бливою зухвалістю чи винятковим 
цинізмом, вчинене групою осіб).

Як повідомлялося раніше, 
за версією слідства, троє дівчат, 
2004 та 2005 року народження, 

під час з’ясування стосунків із 
ровесницею побили її, знявши 
хуліганські дії на відеокамеру 
мобільного телефону.

За процесуального керів-
ництва Бердичівської місцевої 
прокуратури триває досудове 
розслідування, яке проводить 
Бердичівський ВП.

Додатково: санкція зазначе-
ної статті передбачає покарання 
у виді обмеження волі на строк 
до п'яти років або позбавлення 
волі на строк до чотирьох років.

Під домашнім арештом 
перебуватимуть усі три 
старшокласниці, підозрювані 
у побитті неповнолітньої, що 
сталося у Бердичівському районі 

У районі автостанції 
на Житньому  
ринку в суботу 
знайшли гранату

На щастя, вона ви-
явилася навчальною.

У Житомирі 29 лютого на 
спецлінію «102» надійшло пові-
домлення про виявлення поблизу 
приміського автовокзалу пред-
мета, зовні подібного до ручної 
гранати. За висновками фахівців-
вибухотехніків ГУНП, виявлений 
предмет не становив небезпеки.

Про це 29 лютого повідомив 
відділ комунікації поліції Жито-
мирської області.

«Повідомлення про подію на-
дійшло до поліції близько 8:00. 
Місцева жителька помітила під-
озрілий предмет неподалік авто-
вокзалу по вул. Хлібній. Для пере-
вірки інформації на місце події 
виїхали патрульні, слідчо-опера-
тивна група Житомирського відді-
лу поліції та фахівці вибухотехніч-
ної служби ГУНП. Правоохоронці 
обмежили доступ до потенційно 
небезпечної території. Вибухо-
техніки вилучили виявлену річ. 
За їх висновками, це навчальний 
боєприпас, вибухових речовин він 

не містив і небезпеки для  
людей не становив. Нині 
триває з’ясування всіх об-
ставин події», – йдеться 
у повідомленні.

Разом з тим поліцей-
ські нагадують громадя-
нам: у разі виявлення будь-
яких підозрілих предметів 
у жодному разі не варто 
їх торкатись, рухати чи 
переносити. Негайно 
повідомляйте про зна-
хідки за номером «102». 
Пам’ятайте, що легковаж-
ність у питаннях безпеки – 
неприпустима.

Контррозвідники Служби без-
пеки України викрили посадовців 
одного із держпідприємств Жито-
мирської області на зловживаннях 
із державними коштами під час 
закупівлі запасних частин сум-
нівної якості.

За версією досудового слід-
ства, навесні минулого року чи-
новники держпідприємства, яке 
входить до структури «Укробо-
ронпрому», оголосили конкурсні 
торги на закупівлю деталей на 
загальну суму понад півтора 
мільйона гривень. Переможцем 
тендеру, оголошеного у межах 
Державного оборонного замов-
лення, стала комерційна струк-
тура із Київського регіону.

Під час перевірки докумен-
тації співробітники СБ України 
встановили, що умови конкурс-
них торгів були штучно сформо-
вані для перемоги заздалегідь 
визначеної бізнес-структури. Зо-
крема, до тендеру було допущено 
лише двох учасників, обидва із 
ознаками фіктивності. Єдиний 
конкурент фірми-переможця 
пов’язаний із ним через третю 
комерційну структуру і має спіль-
ний персонал. Контррозвідники 
спецслужби задокументували, 
що ціни на запчастини були за-
вищеними у 2,7–5 разів від заку-
півельної вартості.

Сертифікати на продукцію, за 
умовами тендеру, також мали від-
повідати критерію виробництва 
у США. Натомість документи ма-

ють ознаки фальсифі-
кації – в інформацій-
них базах власником 
бренду фірми, що 
проводила сертифі-
кацію, є РФ, а безпо-
середнім виробником 
продукції – одна з кра-
їн Східної Азії.

За  вис новк ами 
профільних експертів, 
використання цих де-
талей могло призвести 
до передчасного вихо-
ду з ладу бронетехніки, 
що передається Зброй-
ним силам України.

За попередніми 
даними розслідуван-
ня, через зловживання 
чиновників держпід-
приємства вартість за-
купівель невиправдано 
збільшилась на 750 ти-
сяч гривень державних коштів.

Правоохоронці провели об-
шуки на держпідприємстві та 
за місцями реєстрації фіктив-
них фірм-учасниць тендерної 
оборудки у Київській області. 
Вилучено оригінали тендерної 
документації, фінансово-бухгал-
терські документи, печатки всіх 
суб’єктів господарської діяльнос-
ті-учасників оборудки, специфі-
кації, що стосуються закупівлі 
і порядку використання деталей, 
комп’ютерну техніку, а також 
майже 800 тисяч гривень у на-
ціональній та іноземній валюті.

Триває досудове розслідуван-
ня у кримінальному провадженні, 
розпочатому за ч. 2 ст. 364 (зло-
вживання владою або службовим 
становищем) Кримінального ко-
дексу України.

Документування оборудки 
здійснювалось співробітниками 
Управління СБ України в Жито-
мирській області спільно зі Слід-
чим управлінням ГУ Нацполіції 
під процесуальним керівництвом 
військової прокуратури Жито-
мирського гарнізону.

Пресгрупа УСБ України
в Житомирській області

На Житомирському 
бронетанковому заводі 
купували запчастини сумнівної 
якості за завищеною ціною
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Обмежувальний  
припис для кривдника:  
як фахівець системи 
БПД Житомирщини  
допоміг постраждалій  
від домашнього  
насильства

Насильство в сім’ї – поширене 
явище в Україні. Проте постраж-
далі часто не наважуються роз-
повідати та повідомляти право-
охоронців про цей кримінальний 
злочин. Важливо звертатись по 
допомогу не лише до поліцей-
ських, а у центри та бюро сис-
теми безоплатної правової до-
помоги. Як допомагають фахівці 
системи БПД, читайте у нашому 
матеріалі.

Ніна Власенко (ім’я та прізви-
ще змінені з етичних міркувань, – 
прим. автора) разом з донькою 
Іриною страждала від домаш-
нього насильства. Протягом двох 
років Ірина разом з чоловіком 
жила з матір’ю. Від самого по-
чатку спільного проживання зять 
вчиняв фізичне насильство над 
донькою, а згодом почав підніма-
ти руку і на тещу. Під час сварок та 
бійок жінки неодноразово викли-
кали поліцію. Але це заспокоюва-
ло кривдника ненадовго. Тоді пані 
Ніна звернулась по допомогу до 
Житомирського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

Фахівець Житомирського міс-
цевого центру Андрій Мілютін до-
поміг клієнтці у справі про видачу 
обмежувального припису.

Він склав позовну заяву, де 
зазначив, що для забезпечення 
дієвого та ефективного способу 
захисту від повторного вчинення 
домашнього насильства необхід-
но застосувати обмежувальний 
припис. До позовної заяви було 
додано всі необхідні копії до-
кументів, зокрема і копія тим-
часового заборонного припису 
стосовно кривдника, виданого 
правоохоронними органами.

Позовну заяву було подано до 
суду. Завдяки якісному наданню 
безоплатної вторинної правової 
допомоги фахівцем Житомир-
ського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Андрієм Мілютіним, 
вже наступного дня судом було 
відкрите провадження по справі 
та винесено рішення про видачу 
обмежувального припису від-
носно зятя. Всі вимоги, зазначе-
ні в заяві, задоволено повністю. 
Чоловіку заборонили наближа-
тись на відстань ближче ніж 500 
(п’ятсот) метрів до фактичного 
проживання позивачки; перебу-
вати в місцях спільного прожи-
вання (перебування) позивачки. 
Строк дії обмежувального при-
пису встановлено на 6 (шість) 
місяців та підлягає негайному 
виконанню.

КОЛОНКА

МАСОК НЕМАЄ: зовсім неочікувано для 
аптекарів почалася щорічна епідемія грипу

Руслан Мороз

У Житомирі поча-
лася епідемія респіра-
торних захворювань 
і одночасно епідемія 
склерозу у аптекар-
ських постачальників.

Справа в тому, що майже 
у жодний аптеці немає звичай-
них медичних масок. Ми про-
йшли аптеками нашого міста, 
і тільки в одній нам вдалося при-
дбати багаторазові маски вироб-
ництва торгового дому «Кампус 
Коттон Клаб», м. Київ, виробничі 
потужності якого розташовані 
у м. Умань.

Ще в одній аптеці ми при-
дбали останні три одноразові 
маски виробництва України без 
зазначення виробника. У подаль-
шому у кожній аптеці ми чули 
такі фрази: «Масок немає. Їх немає 
у постачальника. Немає взагалі».

Щороку відбувається епідемі-
ологічний спалах гострих респі-
раторних захворювань, а у нас – 
тиша та благодать. Елементарні 
протиепідеміологічні засоби не 
доступні. Навіть в аптечних кі-
осках при лікарнях, де це взагалі 

обов'язково має бути. Чому що-
річно ми наступаємо на одні і ті ж 
граблі – питання риторичне.

У той же час в інтернет-ма-
газинах вільно можна придбати 
будь-які медичні маски, але за 
завищеною ціною. Колір і вироб-
ник масок може відрізнятися, але 
реклама магазинів стверджує: «За-
мовивши маски у нас – ви на 100% 
захистите себе від різних вірусів! 
Не ведіться на низькі ціни в інших 
інтернет-магазинах, не ризикуйте 
своїм здоров'ям!».

Ми вибрали з кількох про-
позицій звичайну медичну чо-
тиришарову маску, яка зазвичай 

коштує в аптеках від 5 до 8 гри-
вень залежно від виробника. По-
стачальник з Києва запропонував 
нам хоч зараз купити партію ма-
сок за ціною 1359 грн за 50 штук, 
тобто 27,18 грн за одну. Також у на-
явності тришарові маски, трохи 
дешевше – вже за 11 грн за штуку. 
Тобто маски є, але вони дорогі, 
і не в аптеках, а на складах інтер-
нет-магазинів.

Ми звернулися за коментарем 
до Національної служби здоров'я 
України, де нам повідомили, що 
вони за це не відповідають, оскіль-
ки є замовниками і здійснюють 
закупівлі медичних послуг, а асор-

тимент аптек їх не стосується.
У КП «Фармація» Житомир-

ської міської ради ми поспілку-
валися із заступником директора 
Наталією Шелухіною. Вона за-
значила: «Це не зовсім достовір-
на інформація щодо відсутності 
масок в аптеках. Друга справа, 
що як тільки вони з'являються, 
то через ажіотаж маски швидко 
розкуповують. У наших аптеках 
маски є, але від п'ятдесяти до 
двохсот масок можуть купи-
ти за дві-три години. Коли ми 
звертаємося до постачальників, 
то в них немає цих масок у до-
статній кількості. Дистриб'ютори 
говорять про те, що зараз ви-
робники масок великими пар-
тіями відправляють до Китаю. 
Наскільки це правда, я не готова 
коментувати, але такі чутки є».

Хочемо нагадати: на позачер-
говій сесії Житомирської міської 
ради 7 лютого 2020 року депутат 
Олександр Ракович запропону-
вав виділити з міського бюджету 
100 тис. грн на допомогу китай-
ському місту Ухань – епіцентру 
спалаху коронавірусу. Тоді йшло-
ся про виділення коштів на при-
дбання саме медичних масок для 
Китаю. Депутати спочатку прого-
лосували, а потім відмовилися від 
свого рішення. Але зараз жителі 
Житомира із сумом жартують, 
що напевно, все ж хтось це зробив.

Історія зі славнозвісним проваллям  
на Бердичівській лише починає 
набирати своїх обертів

Ірина Хоцька

Ми зв̀ язалися з ке-
рівництвом управ-
ління капітального 
будівництва Жито-
мирської міської 
ради, щоб врешті-
решт довідатися про 
подальшу долю іс-
торичної експозиції 
у проваллі.

Нагадуємо про те, що офіцій-
не відкриття провалля з історич-
ною експозицією на вул. Берди-
чівській житомиряни чекають 
ще з весни минулого року. Проте, 
повертаючись до подій минувши-
ни, реалізації цього урочистого 
моменту завадив конденсат, що 

утворився під склом ще весною 
2019 року, котрий міг зруйнувати 
покладання майбутньої «історії» 
до цього місця.

Тоді начальник управління 
В`ячеслав Глазунов зайнявся пи-
танням встановлення вентиляції 
до провалля.

«Ми вже провели вентиляцію 
до провалля, що нівелює пробле-
му збору конденсату під склом. 
Але поки подібні дії сильного 
ефекту не дали», – розповідав нам 
про збір конденсату в одному із 
наших матеріалів пан Глазунов.

Але, за словами начальника 
управління, цій історії ще не кінець. 
І управління капітального будівни-
цтва зробить все можливе, щоб як-
найшвидше вирішити це питання.

«Робити офіційні заяви ще 
рано. Але вже цієї весни ми знову 
повернемося до питання конден-
сату у проваллі. Проведемо пере-
вірки та експертизи, які вкажуть 
нам на вірні шляхи подолання 
цієї прикрості. Гарантую, ми за-

ймаємося цим питанням і робимо 
все від нас можливе. Скажу так: 
експозиції – бути. Як тільки ми 
побачимо, що конденсат зникне 
з-під скла – все буде встановлено 

на свої місця у найкоротші тер-
міни», – поділився планами та 
перспективами на роботу з про-
валлям начальник управління 
капітального будівництва.
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Підходимо – вибираємо,  
не соромимося: що з антикваріату 
продають житомиряни в інтернеті

Ірина Хоцька

Ні для кого не секрет, що за останні 
роки в Україні різко зріс попит на речі, що 
мають певну історично-часову цінність. Це 
підтверджує різноманіття численних оголо-
шень на стовпах від антикварних магазинів 
щодо скупки старовинних речей: картин, 
меблів та посуду. Певно, вони досі мають 
якусь специфічну цінність у суспільстві, 
підпорядковану «імперативу споживання 
нових речей», котрі точно не повернуть нас 
у минуле.

50-річна рушниця –  
25 000 тис. гривень

Пан Олександр з Радомишля пропонує 
придбати у нього раритетну мисливську 

зброю. З опису речі відомо, що рушниця мо-
дельного ряду 26-е в ідеальному стані. А от 
про те, чому її вартість є такою «космічною», 
дізнаємося з пошукових запитів в інтернеті. 
Виявляється, що дата випуску мисливського 
предмета датується 1970-м роком. Тобто на 
сьогодні їй пів століття. Спеціально для тих, 
хто зацікавився річчю, проте не має таких 
коштів на її купівлю, пан Олександр пропо-
нує зробити обмін рушниці на мінеральну 
вату чи гранітну плитку.

Масляна картина «Натюрморт 
з виноградом» – 1 тис. 600 гривень

Пані Жанна, що мешкає у Богунському 
районі м. Житомира, запропонувала до 
нашої уваги репродукцію, виконану про-
фесійними олійними фарбами у багато-
шаровій техніці старовинних майстрів на 
фабричному полотні та підрамнику гале-
рейної натяжки за мотивами однойменної 

гравюри 1782-го року випуску англійського 
митця Джорджіо Гізі. Розмір роботи скла-
дає 30х40 см. Також відомо, що картина 
лакована, а це гарант того, що фарба збере-
жена від шкідливих впливів навколишнього 
середовища.

Офіцерська шинель КДБ часів 
Радянського Союзу – 300 гривень

З допису пана Андрія, котрий продає 
вищезгаданий виріб, відома лише ціна та 
те, що вона одягалася лише один раз і то 
під час примірки. В ідеальному стані.

Жетон на честь відкриття 
пам'ятника Олександру ІІ  
у Москві – 300 гривень

Насправді автор оголошення пан Воло-
димир, окрім назви, більше нічого не розпо-

вів у дописі про жетон. Дуже навіть дарма. 
Це дійсно цінна річ! Історичний екскурс 
говорить, що в чеканку монети пішли ще 
в далекому 1900 році. Вилиті вони з чистої 
міді та мають вагу близько 3,5 грама.

Довідково: Вперше бум на купівлю 
антикваріату в Україні припав на початок 
90-х років ХХ ст. Дослідники того часу 
вважають, що дана тенденція може бути 
пов̀ язаною з появою у суспільстві нового 
прошарку заможних людей всередині 
країни, що був орієнтований на великі 
та дорогі покупки.

Андрій Казаченко

Минулих вихідних у Домі 
української культури відбу-
лася презентація виставки 
робіт Марії Коденко «Душі 
моєї дивосвіт».

Про це йдеться на сторінці закладу 
у соцмережі.

Марія Іванівна Коденко народилась 
у 1966 році в с. Піщанка Житомирського 
району. Закінчила Житомирське училище 
культури і працює за фахом – бібліотека-
рем в Оліївській бібліотеці.

Ще з дитинства Марія Іванівна за-
хоплювалась рукоділлям. Дуже любить 
працювати з папером, особливо в техніці 
«оригамі». Проводить майстер-класи, за-
ймається з дітьми. Учасники дитячого 

клубу «Паперові фантазії» під її керівни-
цтвом неодноразово брали участь в об-
ласних конкурсах, фестивалях, де займали 
призові місця.

Сама ж Марія Іванівна є активним 
учасником районних та обласних виставок 
декоративно-прикладного мистецтва, за 
що також отримувала нагороди. Володіє 
багатьма видами техніки рукоділля та 
декоративно-прикладного мистецтва, 
зокрема: витинанка, джутова філігрань, 
діамантова вишивка, вишивка хрести-
ком, плетіння з газет тощо. Внутрішній 
світ Марії Іванівни дуже різнобарвний. 
Любов до рідного краю, до його звичаїв 
та традицій, до навколишньої природи 
відображається в її роботах. Багато кар-
тин – з національною символікою Украї-
ни, що переконує нас про небайдужість 
майстрині до своєї Батьківщини.

Переглянути творчі роботи нашої 
талановитої землячки кожен бажаючий 
може в Домі української культури до 15 бе-
резня включно.

Унікальні роботи майстрині  
Марії Коденко експонують у Житомирі
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Житомирська лікарня №2  
ім. В.П. Павлусенка може ввійти 
до списку опорних лікарень

Руслан Мороз

Заступник секре-
таря РНБО України 
Олексій Соловйов 
27 лютого 2020 року 
ознайомився з готов-
ністю Житомирщи-
ни щодо запобігання 
занесенню і поши-
ренню коронавірусу 
та провів з цього 
приводу брифінг.

Перед брифінгом відбула-
ся зустріч голови ОДА Віталія 
Бунечка із заступником секре-
таря РНБО України Олексієм 
Соловйовим, під час якої вони 
обговорили стан підготовки 
області щодо запобігання зане-
сенню і поширенню на території 
України гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої корона-
вірусом.

Головна мета зустрічі, яка 
відбулася 27 лютого у Житомир-
ській ОДА, – визначити рівень 
готовності області до можливої 
епідемії коронавірусу. У регіоні 
визначені госпітальні бази на ви-
падок виявлення респіраторної 
хвороби, медичний персонал 
проінструктований, створений 

запас засобів індивідуального за-
хисту, розроблені транспортні 
маршрути для двох медичних 
бригад.

Віталій Бунечко повідомив, 
що від 13 лютого в області 
створена тимчасова обласна 
протиепідемічна комісія при 
облдержадміністрації та роз-
роблений регіональний план 
протиепідемічних заходів 
щодо запобігання занесенню 
та поширенню на території 
області випадків COVID-19 
(розпорядження голови ОДА 
№ 123 від 13.02.2020).

«Коронавірус досяг наших 
західних сусідів, тому маємо 
вжити всіх заходів, аби не до-
пустити занесення і поширення 
хвороби на території України та 
області. На Житомирщині визна-
чили госпітальними базами два 
інфекційні відділення, до яких 
у разі потреби будуть доставляти 
пацієнтів із підозрою на корона-
вірус. Медперсонал цих відділень 
забезпечений індивідуальними 
засобами захисту. Також у регі-
оні визначили дві бригади екс-
треної медичної допомоги для 
транспортування пацієнтів та 
інфекційні стаціонари», – зазна-
чив голова ОДА.

Начальник управління охо-
рони здоров’я ОДА Микола Сус-
лик повідомив, що на сьогодні 
медичний персонал області за-
безпечений індивідуальними за-
собами захисту. У медзакладах 

наявні 22 тисячі одноразових 
масок, 444 респіратори, 140 за-
хисних окулярів, 40 захисних 
біокостюмів. За його словами, 
цього резерву у разі епідемії 
вистачить на досить короткий 
термін, тому з резервного фон-
ду обласного бюджету виділять 
1,79 млн грн для закупівлі до-
даткових засобів захисту.

Фахівці обласного лабора-
торного центру будуть перши-
ми контактувати в осередку 
хвороби, якщо захворювання 
виявлять на території регіону. 
Лабораторний центр має 47 
біокостюмів та 7 одиниць спе-

ціального медичного транспорту 
(4 авто – в обласному центрі, по 
одному – у Бердичеві, Новограді-
Волинському та Коростені). Про 
це повідомив директор центру 
Зіновій Парамонов.

Також під час зустрічі відзна-
чили, що персонал державної 
прикордонної служби Жито-
мирського прикордонного за-
гону забезпечений засобами 
індивідуального захисту. Це без-
контактні термометри, захисні 
маски і респіратори та захисні 
окуляри. Відбувається огляд усіх 
громадян на пунктах пропуску 
з боку Республіки Білорусь.

Заступник секретаря 
РНБО України Олексій 
Соловйов зазначив, що 
коронавірус загрожує 
насамперед хворим 
і старим людям. Молоді 
і сильні легко пере-
носять захворювання 
і швидко видужують, 
а діти практично взагалі 
рідко заражаються цією 
інфекцією. Тож варто 
звернути увагу на стан 
імунітету людей і вжива-
ти превентивних заходів 
для його зміцнення.
Китайці, які ремонтували до-

рогу на Житомирщині і не так дав-
но прибули в Україну, всі здорові, 
ознак захворювань у нікого з них 
немає, але вони також перебува-
ють під двотижневим карантином, 
строк якого незабаром спливе.

Довідково
На Житомирщині визначені 

два інфекційних відділення як 
госпітальні бази, до яких плану-
ють доставляти пацієнтів у разі 
виявлення підозри на коронаві-
рус. Це лікарня № 1 міста Жито-
мира на 40 ліжок та 6 боксів, об-
ласна дитяча клінічна лікарня на 
30 боксованих ліжок. Загалом є 
16 інфекційних відділень, у яких 
240 ліжок, із них 78 – боксовані. 
У разі потреби в області буде 
задіяно 139 одиниць медичного 
транспорту.

У Житомирській ОДА провели брифінг  
щодо стану підготовки медзакладів  
до боротьби з коронавірусом

У Житомирі  
знизився тариф на 
тепло та централі-
зоване опалення

Валерія Наумова

Відтепер у Житомирі розмір 
плати за теплову енергію та послу-
ги з централізованого опалення 
зменшено до 18%.

Відповідне рішення прийняли 
на позачерговому засіданні вико-
навчого комітету 26 лютого. Це 
означає, що «Житомиртеплоко-
муненерго» здійснить перераху-
нок за послуги централізованого 
опалення для населення за лютий 
2020 року. За словами начальника 
управління комунального госпо-
дарства Житомирської міської 
ради Олександра Марцуна, тариф  

на опалення для міста складе 1277 
гривень 69 копійок.

«Зараз ми отримали договори 
по газу за лютий. Сума 4962 гри-
вень 16 копійок – це на 21,1% мен-
ше за попередній тариф. Отже, 
це суттєво впливає на тариф опа-
лення, який складе 1277 гривень 
69 копійок, це 18,4% зменшення 
тарифу за місяць. Також до нас 
звернулося ПП «Тепло Житомир», 
попередній тариф у них був 1282 
гривні 97 копійок, а зараз – 1126 
гривень 14 копійок», – розповів 
Олександр Марцун.

Ці зміни будуть відображені 
у платіжках, які житомиряни 
отримають у березні цього року.

Валерія Наумова

Нещодавно, під час позачергової сесії Житомир-
ської міської ради 20 лютого, депутати підтримали 
звернення до прем’єр-міністра України Олексія 
Гончарука, Міністерства охорони здоров’я України, 
народних депутатів України Кузьміних С. В., Гераси-
менка І. Л та до Житомирської ОДА щодо внесення 
лікарні № 2 ім. В. П. Павлусенка до переліку опорних 
лікарень у госпітальних округах.

25 лютого відбулася нарада у голови Житомир-
ської ОДА за участі заступника міністра охорони 
здоров‘я Дмитра Коваля та представників НСЗУ, 
керівництва області і народних депутатів. Про це на 
своїй сторінці у фейсбуку написав міський голова 
Сергій Сухомлин.

За його словами, заступник міністра пояснив, 
що перелік неостаточний і його переглядатимуть 
найближчим часом. Крім того, було запропоновано 

додати до списку опорних лікарень ще 4 медичних 
заклади у Житомирській області.

«Всі наші звернення та звернення восьми приле-
глих ОТГ, звернення депутатів Житомирської міської 
ради, все це направлено до голови ОДА Віталія Бунеч-
ка. Є пропозиції про зміни, і всі ці пропозиції вносить 
Житомирська ОДА й управління охорони здоров’я 
ОДА. Це стосується не тільки лікарні № 2, а ще і Олев-
ської, Малинської та Чуднівської лікарень», – розповіла 
заступниця міського голови Марія Місюрова.
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Руслан Мороз

У селищі Понінка, 
що на Хмельниччині, 
невідомі відкрили во-
гонь по жителях Пер-
шотравенська Жито-
мирської області, які 
приїхали зафіксувати 
викиди місцевого під-
приємства в річку.

Про це на своїй сторінці у фей-
сбуку написав народний депутат 
з Житомирської області Дмитро 
Костюк. Інцидент стався в ніч на 
1 березня.

«У жителів Першотравенська, 
які вночі приїхали фіксувати чер-
говий скид Понінківської фабри-
ки, стріляли!» – написав нардеп 
на власній сторінці у фейсбуці.

З приводу події активісти звер-

нулися в поліцію.
«1 березня до Баранівського 

відділення поліції Житомирщи-
ни надійшло звернення жителів 
смт Першотравенська щодо по-
дій уночі на березі річки Хомора. 
За словами заявників, під час 
фіксації ними забруднення водо-
йми вони чули постріл, а згодом 
знайшли гільзу.

Попередньо відомо, що кілька 
жителів селища Першотравенська 
уночі з 29 лютого на 1 березня пе-
ребували неподалік смт Понінка 
Полонського району Хмельниць-
кої області на березі річки Хомо-
ра з метою виявлення та фіксації 
фактів викиду шкідливих речовин 
у водойму місцевим підприєм-
ством. Після проведення ними 
відеозйомки та повернення до 
свого автомобіля заявники почули 
постріл зі сторони транспортного 
засобу, що перебував неподалік.

Нині уся надана заявниками 
інформація перевіряється у меж-
ах кримінального провадження. 
Попередня правова кваліфікація 

події – ст. 296 (хуліганство) Кримі-
нального кодексу України», – по-
відомили на офіційному сайті Го-

ловного управління Національної 
поліції в Житомирській області.

Раніше, вночі 18 січня 2020 

року, у Хмельницькій області 
картонно-паперову фабрику за-
підозрили у скиданні стічних вод 
у річку Хомора. ТОВ «Понінків-
ська картонно-паперова фабрика» 
здійснила залповий скид у річку 
Хомора, інспектори вже відібрали 
пробу води. Про це тоді написав 
виконувач обов’язків голови Дер-
жавної екологічної інспекції Укра-
їни Єгор Фірсов на свої сторінці 
у фейсбуку.

«Кричуща ситуація, сьогодні 
отримав інформацію, що вчора 
вночі у Хмельницькій області 
Понінківська картонно-паперо-
ва фабрика здійснила залповий 
скид у річку Хомора. Оперативно 
о четвертій ранку на місце виїха-
ли інспектори Поліського округу 
ДЕІ і відібрали проби води», – на-
писав Фірсов.

Хомора є джерелом питного 
водопостачання для жителів По-
лонського району, а водопостачан-
ня міста Новограда-Волинського 
Житомирської області здійсню-
ється з річки Случ.

У сусідній області стріляли в активістів  
з Житомирщини, які фіксували викиди в річку

Українців змусять працювати у 
суботу? Розвінчуємо черговий фейк

«Куди ж ми 
без жінок?» – 
житомиряни  
про святкування 
8 Березня

Валерія Наумова

Свято весни, краси та 
жіночності зовсім скоро 
відзначатимуть у Житоми-
рі. 8 Березня – це той день, 
коли навколо пахне квітами, 
а жінки сяють від привітань 
та компліментів.

Журналісти редакції «20 
хвилин» вирішили дізнатися 
у чоловіків про їх ставлення 
до цього свята, а також про 
те, що вони даруватимуть 
своїм чарівним жінкам.

«Подобається, що у цей 
день жінки дуже радісні, при-
ємно бачити їх щасливими. 
Звісно, подарую квіти дру-
жині обов’язково», – ділиться 
підприємець Віктор, 34 роки.

«Не бачу сенсу у цьому 
святі. Я своїй дівчині купую 
подарунки незалежно в ід 
свят», –  пояснює студент 
Ігор, 22 роки.

«Свято – гарне, я своїм  

дівчатам обов’язково подарую 
квіти, смачненьке! Це ж жін-
ки, вони – тендітні, ніжні, 
треба жінок берегти», – роз-
повідає Федір, 52 роки.

«Звісно, буду вітати жі-
нок, як же без цього. Це важ-
ливе свято, і це можливість 
ще раз показати жінкам, на-
скільки вони важливі у нашому 
житті», – коментує стомато-
лог Едуард, 35 років.

«Потрібно вітати, хоч 
усмішкою, хоч гарним словом. 
Куди ж ми без жінок?» – роз-
повідає пенсіонер Олександр, 
67 років.

Сайти-сміттярки масово поширю-
ють фейк про робочу суботу і новий 
проєкт Трудового кодексу.

Важливо запам’ятати: робочий тиждень залишається 
незмінним – 40 годин. Як працювати – віддалено, в офісі 
чи якось по-іншому, вирішувати працівнику та робото-
давцю і прописувати це в трудовому договорі (от на до-
говори в Кодексі окрема увага. Їх доведеться підписувати 
навіть із сезонними працівниками та фрілансерами). Чи 
буде субота робочою – залежить від того, що ви про-
пишете в договорі. Ніякого обов’язкового шестиденного 
робочого тижня в проєкті немає.

Ще один фейк у тому ж таки матеріалі стосується 
відпусток. Дійсно, у проєкті термін оплачуваної щорічної 
відпустки становить 24 дні. Сміттярки пишуть про 30. 
Насправді вони змішали докупи мухи і котлети. 24 дні – 
термін щорічної оплачуваної відпустки. 30 днів – термін 
відпустки, яку можна брати за власний рахунок. До 
речі, Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України 
з Європейським Союзом написав у своєму висновку, що 
оплачувана щорічна відпустка повинна бути не менше 
4 тижнів (тобто 28 днів – відповідно до Європейської 
соціальної хартії, яку ратифікувала Україна). Власне, не 
читайте зливні бачки і сайти-сміттярки.

Коротко зупинимося на тому, що повинен містити 
та роз’яснювати трудовий договір:

• Робоче місце;
• Інформація про наявність основного місця роботи 

за трудовим договором;
• Права, обов’язки і відповідальність сторін трудового 

договору;
• Характеристика або опис виконуваної роботи;
• Термін дії трудового договору;
• Тривалість оплачуваної відпустки;
• Умови оплати праці (зокрема, структура заробітної 

плати, розмір її складових, терміни і порядок її виплати);
• Тривалість робочого часу і часу відпочинку;
• Строки повідомлення про припинення трудового до-

говору, розмір компенсаційних виплат у разі дострокового 
припинення трудового договору з ініціативи роботодавця;

• Реквізити сторін і дата початку виконання роботи;
• Крім цього, необхідно врахувати важливі додаткові 

умови трудового договору. Наприклад, якщо співробіт-
ник працює не в офісі, обов’язково в трудовому договорі 
необхідно зафіксувати умову про дистанційну роботу.

• Звернемо увагу, що це поки проєкт Трудового кодексу.
Якщо бачите якісь побрехеньки, що масово поши-

рюють в групах та чатах, надсилайте їх нам:) Будемо 
перевіряти та роз’яснювати:)

Джерело: По той бік новин



15 Середа, 4 березня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Деталі

Реформа шкільного харчування.  
Як годуватимуть українських учнів?

Розварена каша і «гумова» 
котлета – це типовий спогад про 
шкільну їдальню для всіх поколінь 
українців. Система харчування 
у наших школах дуже застаріла. 
У їдальнях досі користуються 
радянською збіркою рецептів, 
затвердженою у 1985 році, яка не 
враховує ні сучасні технології при-
готування, ні інгредієнти.

Через несмачні й од-
номанітні страви діти 
відмовляються обідати 
у школах, а незбалансо-
ване меню призводить 
до шлункових  
захворювань.

Щоб вирішити цю пробле-
му, перша леді Олена Зеленська 
ініціювала реформу шкільного 
харчування. З чого планують 
почати зміни, щоб діти мо-
гли їсти смачну і корисну їжу 
у школах, дізнавались експерти 
Центру громадського моніто-
рингу та контролю.

Оцінка дитячого харчування
Першочергове завдання 

реформи – зрозуміти реальну 
ситуацію у галузі шкільного хар-
чування. Для цього 13 лютого 
стартувало комісійне обстеження 
шкіл. Робоча група почала переві-
ряти технічний стан та оснащення 
шкільних харчоблоків, рецептуру 
страв, калорійність та різноманіт-
ність меню, якість питної води та 
загальний санітарно-гігієнічний 
стан. Всього планують перевірити 
500 шкіл у різних областях Украї-
ни. Для збору додаткової інформа-
ції запустять онлайн-анкетування 
школярів і батьків.

Водночас Олена Зеленська ра-
зом з міністеркою освіти і науки 

Ганною Новосад почала особисто 
відвідувати школи. Щоб побачи-
ти реальну картину, для візитів 
першої леді обрали різні категорії 
шкіл Черкаської області: в селах 
Іваньки Маньківського району та 
Дмитрушки Уманського району, 
а також школу № 3 в Умані.

«Для ефективного втілення 
проєкту потрібне розуміння, що 
насправді відбувається у кожній 
із найменших та найвіддаленіших 
шкіл країни. Аудит у процесі. 
Звіт та статистика, безперечно, 
корисні, але я хочу на власні очі 
побачити ситуацію та почути 
про проблеми безпосередньо від 

вас», – зауважила Олена Зеленська 
у розмові з батьками й дітьми.

Уже перші результати переві-
рок виявили чимало проблемних 
моментів: від аварійного стану 
харчоблоків до нестачі фруктів 
у раціоні школярів. Після закін-
чення роботи команда проєкту 
презентує детальний звіт.

Модернізація їдалень
Матеріально-технічний стан 

і організація роботи їдалень 
у школах України дуже відріз-
няються. Адже шкільним хар-
чуванням займаються місцеві 
органи влади – районні та міські 

адміністрації або керівництво 
об'єднаних територіальних гро-
мад. Вони закуповують послуги 
з харчування у постачальників 
на тендерах ProZorro, і від цього 
залежить ціна, якість та різнома-
нітність меню.

За словами директорки Івань-
ківської школи Вікторії Максим-
чук, їхній школі пощастило, тому 
що із забезпеченням шкільного 
харчування сільській раді допо-
магають місцеві підприємці. Що-
дня школа отримує свіжі яблука, 
а двічі на тиждень – молоко. Проте 
не всі мають такі переваги, у дея-
ких школах нема навіть базового 
оснащення на кухнях.

Саме тому у межах реформи 
планують розділити школи за-
лежно від обсягів необхідної допо-
моги. Зеленська пояснює: «Ми хо-
чемо зробити класифікацію шкіл, 
яким держава буде допомагати 
по-різному. Є школи, в яких зо-
всім нічого немає. Тобто там буде 
більше фінансування».

Уже зараз Кабмін виді-
лив 400 млн гривень на 
переобладнання старих 
харчоблоків у школах. 
Місцева влада може 
отримати гроші на умо-
вах співфінансування, 
додавши до державних 
інвестицій від 5 до 30%.

«Основа Нової української 
школи – безпечне освітнє серед-
овище. Сьогодні ми маємо ста-

тистику, що впродовж навчання 
у школі майже на 40% зростає 
кількість дітей із захворювання-
ми шлунково-кишкового тракту. 
Це сигнал для нас, що ми разом 
із МОЗ маємо звернути увагу на 
здорове харчування у школах. Ці 
400 млн грн – наш перший крок 
у цьому напрямі», – наголосила 
Ганна Новосад.

Нове меню

Найважливіша частина 
реформи – це запрова-
дження у школах здо-
рового і збалансованого 
меню. У цьому напрямку 
вже кілька років працює 
шеф-кухар і консультант 
з кулінарних питань 
Євген Клопотенко. 

Минулого року він презенту-
вав книгу з рецептами корисних 
страв, розроблених спеціально 
для шкільних їдалень. У збірни-
ку кухар пропонує замість каші 
з котлетою готувати для школярів 
нагетси, бургери і салати. При цьо-
му у команді Клопотенка ретельно 
прорахували вартість приготуван-
ня страв, щоб ціна лишилась така 
сама, як у їдальнях зараз. Вони 
запевняють, що за допомогою ба-
зового набору продуктів: буряка, 
цибулі, моркви і капусти смачно 
можна приготувати і за 15 гривень.

Варто зауважити, що середня 
вартість шкільного сніданку в Укра-
їні становить саме 15–20 грн. Зараз 
книга рецептів перебуває у відкри-
тому доступі на сайті cultfood.info, 
і будь-яка школа може за бажанням 
перейти на нове меню.

«Наразі збірка рецептур за-
тверджена Держпродспожив-
службою, а МОН і МОЗ у листах-
роз’ясненнях підтвердили, що 
цього цілком достатньо, аби ре-
цепти почали використовувати 
кухарі в школах. Але новому най-
більше протистоїть інерція, сила 
звички та страх», – зауважує коор-
динатор проєкту «Нове шкільне 
харчування» Андрій Отрішко.

За підрахунками авторів про-
єкту, рецептами зі збірки користу-
ються понад 2 тисячі навчальних 
закладів, це приблизно 10% від 
загальної кількості шкіл. Щоб від-
соток їдалень із здоровим меню 
зростав, потрібне більш системне 
реформування з боку держави й 
активніше включення батьків.

Експерти погоджуються, що 
реформа шкільного харчуван-
ня – це довгий шлях. Щоб усі 
українські школярі мали смачні 
і корисні обіди, слід не тільки 
модернізувати їдальні, оновити 
меню, а й почати привчати дітей 
до культури харчування змалку.
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Руслан Мороз

Ще у далекому 
2015 році виконавчий 
комітет Житомир-
ської міської ради 
наклав мораторій 
на видачу паспортів 
прив'язок нових  
МАФів.

Передбачалося, що мора-
торій буде діяти до розробки 
нової комплексної схеми розмі-
щення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності.

У квітні 2016 року виконком 
також повідомляв про те, що «у 
Житомирі на певний час наклали 
мораторій на розміщення тим-
часових споруд». Тоді це спричи-
нило немаленький конфлікт між 
підприємцями та Житомирським 
виконкомом. Питання виносили 
навіть на сесію міської ради, де 
тривалий час проводилося обго-
ворення нової схеми розміщення 
МАФів. Підприємці протестува-
ли проти переміщення їх кіосків 
у неприбуткові місця. Аргумен-
тація: відсутність на то підстав, 

адже вони роками сплачують 
податки до бюджету та нада-
ють сотні робочих місць. Згідно 
із новою комплексною схемою 
розміщення архітектурних типів 
тимчасових споруд (це інформа-
ція, нагадуємо, станом на початок 
2016 року) для провадження під-
приємницької діяльності у Жи-
томирі, власники МАФів мають 
перемістити значну кількість 
своїх кіосків у інші місця, які, 
на їхню думку, є неприбуткови-
ми і в подальшому спричинять 
закриття. Наше видання пові-
домляло тоді про цей конфлікт 
та про те, що міський голова 
Сергій Сухомлин пояснював, 
що «у місті необхідно навести 
порядок, адже нині у Житомирі 
розміщено близько 800 тимчасо-
вих торговельних споруд».

«Давайте пропустимо всіх 
через комісії, аби виявити і ви-
рішити усі проблемні питання 
та виявити, хто є хто. Ситуація 
з підприємцями, які мають 10 
кіосків та здають їх в оренду, та 
ситуація тих, хто борються за 
свою роботу і заробляють на 
життя, зовсім різняться. Треба 
розглянути кожного окремо», – 
підкреслював у 2016 році очіль-
ник Житомира Сергій Сухомлин.

За його словами, з центра міс-
та планували прибрати МАФи та 

широкоформатну рекламу, аби 
покращити його зовнішній ви-
гляд. Тож міська рада вирішила 
накласти мораторій на видачу 

паспортів прив’язок підприєм-
цям на 2 місяці, поки кожного 
розглянуть в індивідуальному 
порядку.

З далекого для нас квітня 
2016 року пройшло вже чотири 
роки, і настала весна 2020-го. 
Але нічого не змінилося у місті 
ні з МАФами, ні із зовнішньою 
рекламою. Величезні бігборди 
продовжують псувати центр міс-
та, до того ж регулярно падати 
від поривів вітру.

Щодо малих архітектурних 
форм, або МАФів, а якщо ще про-
стіше –кіосків для продажу будь-
чого, то незважаючи на морато-
рій, що триває, швидкість появи 
їх на вулицях міста більша, ніж 
грибів після осіннього дощику.

У 2017 році міська влада по-
відомляла, що комплексна схема 
готова, залишилося лише провес-
ти громадські обговорення. Од-
нак, як повідомляють житомир-
ські ЗМІ, станом на початок 2020 
року вона і досі не затверджена.

Наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального гос-
подарства України № 244 від 
21.10.2011 року затверджено по-
рядок розміщення тимчасових 
споруд для провадження під-
приємницької діяльності. Згідно 
з порядком, тимчасова споруда – 
це одноповерхова споруда, що 
виготовляється з полегшених 
конструкцій з урахуванням 
основних вимог до споруд, визна-
чених технічним регламентом бу-
дівельних виробів, будівель і спо-
руд, і встановлюється тимчасово, 
без улаштування фундаменту.

Також житомирські журна-
лісти звернули увагу на рішення 

    МАФіозний бізнес   по-житомирськи
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виконавчого комітету Житомир-
ської міської ради від 22.12.2016 
за № 1175 «Про погодження роз-
міщення тимчасових «соціаль-
них» майданчиків на території 
міста Житомира». У пункті 4 
документа йдеться: «переда-
ча в оренду/суборенду тим-
часових споруд з реалізації 
продукції за цінами виробни-
ків на «соціальних» майдан-
чиках забороняється, окрім 
передачі в оренду/суборенду 
тимчасових споруд виключно 
для торгівлі продукцією від-
повідних власних виробників 
за їхніми цінами». А ще ціка-
віше, що про це рішення тоді всі 
забули. Ні, взагалі-то пам’ятали, 
що щось таке було, але зміст рі-
шення вже було втрачено. А ось 
наприкінці 2019 року про нього 
згадали всі одночасно.

Тут хотілося б зазначити, що 
не всі МАФи, які за документами 
виглядають досі чудово та при-
вабливо, є такими насправді. Ба 
більше, частіше за документами 
це один МАФ, а де-факто – два-
три одразу. Цього разу мова 
йде про тимчасовий павільйон 
за адресою: м. Житомир, про-
спект Миру, 15. На його прикладі 
можна чудово дослідити, як під-
приємці та чиновники знаходять 
взаєморозуміння та будують зо-
всім інше, ніж на папері. І, зро-
зуміло, робиться все це зовсім 
«альтруїстично».

На запит до Житомирської 
міської ради місцевому активісту 
Олександру Міщенку, який до-
помагав нам у підготовці цього 

матеріалу, дали відповідь.
Дивимось уважно на два 

документи, що були надані 
на запит. Один від ФОП Воли-
нець В’ячеслав Петрович щодо 
оформлення паспорту прив’язки 
тимчасової споруди – павільйон 
продовольчих товарів в групі іс-
нуючих споруд за адресою: м. 
Житомир, проспект Миру, 15. За-
реєстрована заява 17 грудня 2019 
року. І дивимось на іншу заяву 
за тією ж самої адресою, датою 
та назвою, але подавав ї ї вже 
ФОП Яценко Роман Михайло-
вич. Питання до читача: знайдіть 
будь-які відмінності у цих заявах. 
Заповнені одним почерком, з од-
ними і тими ж граматичними 
помилками та однією датою. 
Обидві заяви на ім’я керівника 

спеціально уповноваженого ор-
гану з питань містобудування 
та архітектури Житомирської 
міської ради І. Й. Блажиєвського. 
Виникає питання вже для право-
охоронних органів: яким чином 
купа заяв, які повинні були запо-
внюватися претендентами осо-
бисто, написані одним почерком 
та однією датою? Буде цілком 
логічно, якщо ми припустимо, 
що всі папери були заповне-
ні працівниками відповідних 
підрозділів міської ради? Тоді 
ще питання до очільника міста 
Сергія Сухомлина: хто повинен 
контролювати своїх підлеглих 
та яким чином або в який спосіб 
це взагалі повинно робитися? На 
словах члени виконкому прийма-
ють одні рішення, міський голова 

озвучує чудові промови, а в той 
же час його підлеглі власноруч 
пачками, майже оптом запо-
внюють дозволи на встановлення 
МАФів у Житомирі!

Місцевий активіст Олександр 
Міщенко розповів: «Під час но-
ворічних свят заїхав на ринок 
“Хмільники” та звернув увагу, 
що на парковці АТБ будуються 
МАФи. Вони перегородили міс-
ця для інвалідів. Звернув увагу, 
що все робиться дуже швидко 
навіть у період свят. Знаючи 
про мораторій у місті на розмі-
щення МАФів, вирішив дозна-
тися, чи в законний спосіб це 
будується. Я тоді оприлюднив 
відео у фейсбуці та звернувся 
з інформаційним запитом до 
міської ради стосовно докумен-
тів на розміщення цих МАФів. 
Згодом отримав відповідь, що 
матеріали, які я запросив, вмі-
щуються на 64 аркушах і я маю 
сплатити за друк 320 гривень. 
Довелося зв’язуватися з виконав-
цями і пояснювати, що я запиту-
вав інформацію в електронному 
вигляді на електронну пошту, 
і тільки після цього я отримав 
відповідь. Я зв’язався також 
з працівниками департаменту 
містобудування та архітектури, 
і вони на мій запит відправили 
три паспорти прив’язки на МАФ. 
У двох паспортах, які будувалися 
на новорічні свята, були одним 
почерком написані заяви. Навіть 
підписи, це нефахівець може по-
бачити, дуже схожі. Тому в мене 
і виникла підозра, що всі ці до-
кументи “штампуються” одними 
й тими ж людьми».

Нагадуємо, що 19 червня 2019 
року на засіданні міськвиконко-
му частина депутатів міської 
та обласної ради обурювалася 
новими МАФами у Житомирі.

Так, депутат Житомирської 
обласної ради Володимир Кро-

пивницький заявив: «На 11 МА-
Фів дали дозволи підприємцю 
1,5 місяця тому. У дозволі пан 
Блажиєвський (директор де-
партаменту містобудування та 
земельних відносин – ред.) корис-
тується рішенням сесії міськради 
від 18.08.2010 року за номером 
1320. Але у цьому рішенні кілька 
десятків пунктів і жодного, який 
стосується даного підприємця. Є 
відповідь Ольшанської (заступни-
ця міського голови – ред.), що нові 
паспорти прив’язки не видавали-
ся, але були переноси дозволів. 
Але мова про те, що у рішенні від 
2010 року саме цього підприємця 
не було в переліку, але йому “про-
довжили” дозвіл, і він встановив 
ще 11 нових МАФів по місту. Тому 
у мене питання до департаменту – 
на яких підставах він підробляє 
документи».

Деп у тат  Ж и томирс ької 
міської ради Любов Цимбалюк 
вважає, що у питанні з МАФа-
ми необхідно навести лад, але 
так, щоб не заважати бізнесу: 
«Є рішення про мораторій на 
встановлення нових МАФів, яке 
ніхто не скасовував і воно чинне. 
Я не проти того, щоб їх встанов-
лювали. Бо це робочі місця. Але 
в цьому питанні треба нарешті 
навести лад». На думку Любові 
Цимбалюк, необхідно створити 
спеціальну комісію, яка вивча-
тиме питання видачі паспортів 
прив’язки та дозволів на встанов-
лення МАФів.

Пройшло більше пів року 
відтоді, як відбувся цей скандал 
на виконкомі, але ми на власні 
очі бачимо, що кількість МАФів 
швидко зростає. До того ж, за 
повідомленнями житомирських 
ЗМІ, частина підприємців, які 
отримали дозволи на встановлен-
ня МАФів, мають зв'язок з владою 
нашого міста. Тоді чому мовчать 
правоохоронні структури?

    МАФіозний бізнес   по-житомирськи



18 Середа, 4 березня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Офіційно

В Україні зареє-
стровано перший 
випадок коронавіру-
су – Covid-19 виявлено 
в Чернівцях. Вірус зна-
йшли у чоловіка, який 
приїхав в Україну на 
машині з Євросоюзу.

Про це 3 березня 2020 року 
повідомив заступник міністра 
охорони здоров'я Віктор Ляшко 
на брифінгу в Кабміні.

«Чоловік і жінка подорожува-
ли по Європі. Після появи симп-
томів вони самоізолювалися. Їм 
було проведено тестування. Як 
я вам раніше говорив, вчора у нас 
було 4 випадки підозри. Сьогодні 
був підтверджений один. Ми пра-
цюємо у звичайному штатному 
режимі. У нас відпрацьований 
чіткий алгоритм роботи», – сказав 
головний санітарний лікар Укра-

їни Віктор Ляшко.
Зараз чоловік госпіталізова-

ний. Контактних осіб трохи, вони 
всі відомі епідеміологам, зараз 
вони перебувають в режимі са-
моізоляції. Сам хворий зараз 
у стабільному стані.

Випадок зафіксовано у Чер-
нівцях. Вірус знайшли у чолові-
ка, який прибув в країну на авто 

з Румунії. А у Румунію він при-
летів з Італії. І в Бухаресті під час 
температурного скринінгу нічого 
не виявили. Під час перетину кор-
дону з Україною перший хворий 
отримав пам'ятку про Covid-19. 
Тому коли вдома йому стало по-
гано – він звернувся до лікаря.

Віктор Ляшко зазначив, що 
маски купувати не варто – вони 

потрібні тільки тим, хто захворів, 
і не допомагають не заразитися. 
Як запобіжні заходи слід часті-
ше мити руки, використовувати 
антисептики.

У цілому за станом на 2 берез-
ня було 4 випадки підозри. З них 
підтвердився тільки один.

Світова статистика
Станом на 12:00 3 березня 2020 

року у світі зареєстровано 91 313 
випадків зараження коронавіру-
сом. З них 48 124 хворих повністю 
одужали, а 3 117 осіб – померли. 
Випадки зараження Covid-19 
підтверджені у 77 країнах світу, 
найбільша кількість хворих зафік-
сована в Китаї, Південній Кореї 
та Італії.

Також про події 
 у Нових Санжарах

Сьогодні ранковий медичний 
огляд у Нових Санжарах не під-
твердив жодного випадку підви-

щення температури – там все від-
бувається стабільно, і закінчення 
карантину відбудеться ближче 
до обіду – близько 12:00 у четвер. 
Якщо ці два дні також пройдуть 
спокійно, люди отримають до-
відки про те, що вони виходять 
з обсервації і можуть спокійно 
пересуватися по території країни, 
без будь-яких обмежень, – сказав 
на брифінгу Віктор Ляшко.

Як перевіряють  
українців і туристів?

На кордонах триває темпе-
ратурний скринінг. За три доби 
перевірили понад 160 000 чоловік. 
У випадках, якщо є підозра на 
можливу наявність коронавірусу, 
після огляду лікар виконує тест 
на грип. Якщо тест на грип дає 
негативну реакцію – виконуєть-
ся тест на коронавірус. Ці тести 
робить вірусологічна референс-
лабораторія Центру громадського 
здоров'я України у Києві.

Руслан Мороз

Вже 33 роки 3 березня у світі 
відзначають Всесвітній день пись-
менника. Свято започаткували 
за ініціативи ПЕН-клубу, органі-
зації поетів-романістів, яка була 
заснована в Лондоні. Назва «ПЕН-
клуб» утворена від англійських 
слів «Poets, Playwrights, Essayists 
and Novelists». У перекладі озна-
чає «поети, драматурги, есеїсти й 
романісти». Свято запровадили, 
щоб нагадати, що кожен має право 
писати те, що вважає необхідним. 
Його ініціатори хотіли наголоси-
ти на необхідності давати людям 
свободу слова, не обмежувати їх 
вузькими рамками.

Тому саме до цієї дати ми взя-

ли невеличке інтерв'ю у відомого 
в Житомирі та за його межами 
поета, хореографа і надзвичайно 
талановитої людини Давида Най-
фонова. Вже майже двадцять ро-
ків він працює в Житомирському 
коледжі культури і мистецтв імені 
Івана Огієнка на кафедрі хореогра-
фії. До того ж Давид кілька років 
є керівником дитячого колективу 
«Мрія», який за цей час досяг пев-
них успіхів, ставши лауреатом та 
переможцем багатьох фестивалів. 
Також у минулому році в Києві 
на конкурсі «Підкори сцену» ко-
лектив завоював Гран-прі. Цими 
днями, а саме 26 лютого, Давид 
Найфонов випустив вже другу 
збірку своїх поезій.

«Поетична збірка «Під вітри-
лами мрій» – нова глава у моєму 
творчому житті. Роздуми про 

світ, бажання змінювати його на 
краще, перш за все намагаючись 
стати краще самому, і, звичайно, 
віра в мрії – головні теми книжки. 
Вона різноманітна: в ній "сусідять" 
філософські, соціальні, гуморис-
тичні та романтичні твори, – роз-
повідає Давид, – «Багато віршів, які 
були написані протягом багатьох 
років, увійшли до першої збірки. 
Як тільки книга пішла в друк, від-
разу пішла друга хвиля творчості. 
З червня протягом чотирьох мі-
сяців йшла робота, писалося, як 
ніколи, багато віршів. Бувало по 
три-чотири твори за день. І в під-
сумку все це призвело до того, що 
вийшла друга збірка, яку вирішив 
назвати "Під вітрилами мрій". До 
речі, для обкладинки обрав одну 
з найулюбленіших світлин, зро-
блену моєю мамою. Наразі пра-
цюю над новою збіркою. Вона буде 
світла, ностальгійна, з присвятою 
близьким людям. В ній буде ска-
зано найважливіше. Щодо музи-
ки – зараз написав кілька гімнів для 
Всеукраїнських та Міжнародних 
фестивалів, деякі вже лунають, 
що приємно. А ще маю мрію – 
написати роман-трилер. Це дуже 
цікава ідея. І якщо все ж втілю своє 
бажання, то для тих, хто знає мене, 
як людину, що пише позитивні ві-
рші, це буде повна несподіванка».

Коронавірус вже в Україні – захворів  
чоловік з Чернівців, який прибув з ЄС:  
що відомо на даний момент?

Побачила світ друга поетична збірка 
Давида Найфонова «Під вітрилами мрій»

Під вітрилами мрій вас запрошую в подорож знову
По віршованим строкам до світу моєї душі,
Де є місце романтиці, гумору, ліриці, доброму слову,
Де і сонячна радість, і сум, що змивають дощі.
Під вітрилами мрій перетнемо усі океани,
Зазирнемо у самі далекі куточки життя –
І, можливо, урешті ми ближчими станемо з вами,
Поєднавши, хай навіть на мить, у одне почуття.
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Ігор Александров

Поет Олександр Пушкін 
стверджував: «Одной любви 
музыка уступает, но и любовь – 
мелодия…». Коли говорять про 
музичну творчість другої по-
ловини 19 століття, то завжди 
згадують Антона і Миколу Ру-
бінштейнів. Братам судилося за-
лишити яскравий слід у світовій 
і вітчизняній музичній творчості.

Історики стверджують, 
що їхні предки були родом 
із Житомира. У 1813 р. дідусь 
знаменитих музикантів бер-
дичівський купець 2-ї гільдії 
Рувин Рубінштейн був нагоро-
джений золотою медаллю «За 
усердие». Під час війни 1812 р. 
із загарбником Наполеоном він 
пожертвував 50 коней для армії. 
У 1831 р. у Свято-Миколаївській 
церкві Бердичева (тоді місто 
адміністративно підпорядко-
вувалось Житомиру) купецьке 
сімейство Рубінштейнів при-
йняло православну віру. Серед 
хрещених був дворічний Антон 
Рубінштейн, що став знаме-
нитим російським піаністом, 
композитором, заклав основи 
професійного музичного на-
вчання в Росії.

Сім'я переселилася в архаїчну 
Москву. Глава сімейства Григо-
рій Рубінштейн відкрив олівце-
шпилькову фабрику, а мати Ка-
лерія Христофорівна займалася 
вихованням і освітою дітей. Вона 
зуміла прищепити своїм дітям 
любов до музики. Дитина добре 
навчається музичному мистецтву 
в тих сім'ях, де батьки вміють гра-
ти на музичних інструментах та 
володіють майстерністю спону-
кати своє дитя грати і пізнавати 
музику. Після декількох років до-
машнього навчання брати стали 
вчитися в одного з кращих при-
ватних професійних викладачів 
Москви (музичних шкіл у той 
час не було) Олександра Віллу-
ан. Через кілька років Антон 
Рубінштейн поїхав до Європи, 
де продовжив навчання. Тут до 
нього приходить слава віртуоз-
ного піаніста, він пише перші 
музичні твори.

У 1848 р. повернувся в Росію. 
У Петербурзі Антон Рубінштейн 
дає фортепіанні концерти і при-
ватні уроки гри. У кінці 50-х 
років 19 століття його визнають 
майстром фортепіанної гри. 
У 1859 р. під його керівництвом 
у Петербурзі створюється Росій-
ське музичне товариство. У 1868 
р. шефство над товариством бере 
велика княгиня Олена Павлівна 

Романова, і з цього року воно 
іменується як Імператорське 
російське музичне товариство. 
Мета товариства – поширювати 
музичну освіту і зробити кла-
сичну музику доступною для 
широкого загалу.

Антон Рубінштейн прагнув за-
класти міцні основи професійної 
музичної освіти. У 1862 р. за учас-
тю однодумців він зміг відкрити 
у Петербурзі першу в Російській 
імперії консерваторію. У ній на-
вчатимуться великі українські 
композитори, серед яких і жито-
мирські композитори Михайло 
Скорульський, Віктор Косенко. 
Композитор і організатор про-
фесійної музичної освіти Антон 
Рубінштейн з перервами до 1891 
року очолював Петербурзьку кон-
серваторію і викладав (серед його 
учнів був Петро Чайковський), 
керував оркестром і хором. Він 
встигав гастролювати і займатися 
просвітницькою діяльністю. Для 
нього просвіта полягала в тому, 
що він давав безкоштовний кон-
церт гри на фортепіано для учнів 
і проводив бесіду з ними.

У Москві рідний брат Ми-
кола Рубінштейн теж розвинув 
бурхливу діяльність з розвитку 
музичної цивілізації у місті. Він 
закінчив юридичний факультет 
і працював чиновником, але му-
зика була стрижнем його життя. 
Кинувши противні папірці, за-
нурився у бурхливу концертну 
діяльність. Був визнаний видат-
ним піаністом і диригентом. Та-
лановитого музиканта приймали 
в себе найбагатші люди Росії. 
Перед ним відкрилися широкі 
можливості збирати кошти для 
реалізації передових ідей щодо 
розвитку музичної освіти.

У 1860 р. організував Мос-
ковське відділення Російського 
музичного товариства, беззмін-
ним головою якого був до кінця 
свого життя. Навколо себе зібрав 
однодумців, які любили музи-
ку і зробили чималий внесок 
для розвитку музики і музич-
ної освіти. Наприклад, одним 
з них був Юргенсон П. І. – ор-
ганізатор музично-видавничої 
справи, який зробив друковані 
ноти доступними для широкого 
кола любителів музики. Тоді не 
було техніки, яка б відтворюва-
ла мелодії, тому значення нот, 
та ще в провінції, було велике. 
Князь Трубецькой М. П. був не 
тільки меломаном, а й вкладав 
свою працю і великі суми у роз-
виток музичної освіти (сьогодні 
таке уявити неможливо). Сорат-
ником Рубінштейна був князь 
Одоєвський В. Ф. – знаменитий 
письменник і музичний теоре-
тик. Плодом діяльної дружби 

однодумців, що об'єдналися 
навколо Миколи Рубінштейна, 
було відкриття кількох приват-
них безплатних музичних класів, 
в яких викладали найвідоміші 
музиканти міста. Всі витрати взя-
ло на себе музичне товариство. 
Товариство по суботах давало 
симфонічні концерти з надзви-
чайно широким репертуаром від 
європейських класиків до росій-
ських композиторів-сучасників. 
На концерти йшла не тільки дво-
рянська публіка, а й студенти, 
чиновники, гімназисти. Зал був 
завжди переповнений.

1 вересня 1866 року у Москві 
відкрилася консерваторія. Ініціа-
тором створення вищого музич-
ного професійного навчального 
закладу був Микола Рубінштейн, 
а співзасновником – його друг 
Микола Трубецькой. Першим 
директором став Микола Ру-
бінштейн. У 40-і рр. 20-го століт-
тя серед викладачів Московської 
консерваторії був наш земляк 
професор Борис Лятошинський.

Микола Рубінштейн написав 
ряд фортепіанних п'єс і романсів. 
Його учнями були видатні музи-
канти і піаністи, наприклад Ка-
линовська Н. Н., Танєєв С. І., Му-
ромцева Н. А., Зограф-Дулова О. 

Ю., історик піанізму Геник Р. В., 
Зилоти А. І. та німецький музи-
кант Еміль фон Зауер.

Далекі предки братів Рубінш-
тейнів жили у Житомирі та Бер-
дичеві. Праця братів-музикантів 
прийшла до Житомира у вигляді 
створення музичного товариства, 
при якому у 1905 р. відкрилися 
музичні класи. У 1911 р. на базі 
класів запрацювало музичне 
училище. За радянських часів 
(1919–1991) у Житомирі музич-
на освіта отримала найширший 
розвиток і підтримку від держа-
ви. У нашому місті народилися 
і творили українські компози-
тори, частина з них вчилася або 
викладала в консерваторіях, які 
відкрили талановиті брати. Як 
раніше, так і сьогодні Житомир 
називають музичним містом. 
Працю і творчість братів Ру-
бінштейнів за значимістю мож-
на порівняти з роботою іншого 
великого уродженця нашої землі 
Сергія Павловича Корольова, ко-
трий проклав дорогу в космос. 
Грецьке слово «космос» озна-
чає – красивий і впорядкований 
простір. Брати Рубінштейни на 
нашій Батьківщині проклали до-
рогу у музичний космос і тим 
увічнили свої імена.

Брати, що проклали дорогу  
в музичний «космос»
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• АВТОСЛЮСАР - ХОДОВИК, ПНЕВМАТИК 
ПОТРІБНО ДЛЯ РОБОТИ З АВТОБУСАМИ 
БОГДАН В М.КИЄВІ. ЗП 800 ГРН. ДЕНЬ. 
ГРАФІК 5/2 АБО 7/7. ЖИТЛО ТА ОБІДИ 
НАДАЄМО. 0509003444,0676000161

•	Відкриття ВІЗ	і	надання	роботи	-	
Польща,	Чехія,	Німеччина,	Бельгія,	
Швеція.	Робочі	візи	до	Англії.	Ліцен-
зія	МПСПУ,	АВ547294,	від	10.09.10.	
0674550664,0996348031.

• ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Д ПОТРІБНІ ДЛЯ 
РОБОТИ НА МАРШРУТАХ М.КИЄВА. ЗП 
1500 ГРН. ДЕНЬ. ЖИТЛО НАДАЄМО. 
0665215397,0676000161

•	Доглядальниця, Санітар,	Мед-
сестра	в	Ізраїль	за	робочою	візою	
В1.	Ліцензія	МСПУ	АВ№585042.	
+380672326904,office@eurohold.com

• МАЙСТРИ ТА ПОМІЧНИКИ ДЛЯ ВНУ-
ТРІШНІХ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ. 
РОБОТА В М. КОРОСТИШІВ. КОМПЕН-
СУЄМО ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДА ДО МІСЦЯ 
РОБОТИ І НАЗАД ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ З 
М. ЖИТОМИР ТА ОБЛАСТІ. З/П ВІД ВИ-
РОБІТКУ (ВИПЛАЧУЄМО ЩОТИЖНЯ). 
0685091332,0959169474

Застуду часто супроводжує 
підвищення температури. Інко-
ли це проходить безсимптом-
но, а деколи людина відчуває 
найменше її коливання. Коли 
варто не збивати температуру 
і почекати, а коли потрібно 
одразу звертатися до лікаря – 
читайте далі.

Температура тіла людини за-
лежить від багатьох чинників, як 
зовнішніх, так і внутрішніх, зо-
крема, від часу доби, віку, фізич-
ної активності чи вживання їжі. 
Наприклад, у спортсмена після 
двогодинного інтенсивного бігу 
(після подолання марафонської 
дистанції) температура може 
збільшуватися до 40–41 °C.

Температура тіла може від-
різнятися від середнього по-
казника протягом доби: до 4-ї 
години вона знижується, а до 
17-ї – піднімається. Коливання 
можуть досягати 1 °C.

У жінок температура тіла 
змінюється протягом менстру-

ального циклу.
У першій половині циклу 

вона може бути нижча на 0,5 °C, 
ніж у другій (постовуляційній).

Ступені підвищення 
температури тіла:

• субнормальна (спостері-
гається у людей похилого віку 
і різко ослаблених людей) – 
35–36 °C.

• Субфебрильна (слабка) – 
коли температура підвищується 
не більше ніж на 1 °C за макси-
мальну нормальну температуру.

•  Ф е б р и л ь н а  (п о м і р -
на) – температура підвищується  
на 1–2 °C.

• Піретична, або висока –  
до З °C.

• Гіперпіретична (дуже висо-
ка) – більше ніж на З°C, порів-
няно з максимальною нормою.

Також температура тіла лю-
дини залежить від того, як ви її 
вимірювали. 

Фактори, що впливають  
на показники:

●● тип термометру (ртутний, 
електронний, рідкокристаліч-
ний, інфрачервоний);

●● місце вимірювання (у ро-
товій порожнині, на чолі, у пах-
вовій западині, у вусі, у прямій 
кишці);

●● частота вимірювань;
●● умови та спосіб вимірю-

вання.
У пахвовій западині, як пра-

вило, температура нижча від 
базової на 0,8 °C. У вусі показ-
ник може значно відрізнятися 
від реальної температури. Це 
залежить від наявності вушної 
сірки. Вимірювання температу-
ри у ротовій порожнині дасть 
в середньому показник, нижчий 
на 0,5 °C, натомість у прямій 
кишці – вищий на 0,5 °C.

Вплинути на результати 
може також жування гумки пе-
ред вимірюванням. Воно підви-

щує температуру у роті та вусі. 
Такий же вплив має куріння.

Пам’ятайте, що нор-
мальний діапазон тем-
ператури тіла є змін-
ним і показує різницю 
в добовому, сезонно-
му, менструальному 
циклах.

Знижувати температуру при 
гарячці у дітей та дорослих по-
трібно за різними показниками 
термометра.

Дітям потрібно знижувати 
температуру, яка сягає позна-
чки 38 °C. У дорослого пацієнта 
позначка термометра повинна 
перевищувати 38,5 °C для того, 
щоб приймати жарознижуваль-
ні препарати.

Для зняття гарячки 
потрібно використову-
вати парацетамол або 

ібупрофен. Не вживай-
те ацетилсаліцилову 
кислоту (аспірин) для 
зниження температури. 
При застосуванні аспі-
рину можливий син-
дром Рея, що викликає 
тяжкі ускладнення, такі 
як печінкова недостат-
ність та енцефало- 
патія.

Поради:
●● не збивайте температу-

ру, якщо вона нижче позначки 
38–38,5 °C;

●● не використовуйте для 
зниження температури аспірин;

●● при зниженні температу-
ри тіла звертайте увагу не лише 
на позначку термометра, але й 
на самопочуття;

●● не натирайте себе/дитину 
алкоголем, щоб збити темпе-
ратуру.

МОЗ України

ГАРЯЧКА: коли варто пити 
жарознижувальні при ГРВІ?
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ТОВ «Невирівський лабрадорит», (юр.адреса: 12122, Житомирська обл., Хорошів-
ський район, с. Рижани,  вул. Кутузова, будинок  55, код ЄДРПОУ 38580872), інформує 
про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з роз-
робки (продовженні розробки) та подальшої рекультивації Аннівського родовища 
лабрадориту та рішення про провадження планованої діяльності у Хорошівському 
районі Житомирської області.

Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та при-
родних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 01.02.2019р. за № 
438/1-3/4-4-4133. Офіційне  опублікування відбулося  01.02.2019 року в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу 20181031856.

ПП «ТД «БЕТОН» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних 
ресурсів Житомирської облдержадміністрації. 

Адреса юридична: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, Проспект Неза-
лежності, 55-б;

Фактичне розташування родовища:  10029,  Житомирська обл., м.Житомир, 
вул. Малинська,10.

Основний вид діяльності – виробництво бетонних розчинів, готових для 
використання.

Основні джерела утворення забруднюючих речовин: склади сировини, стрічко-
вий конвеєр, цементні силоса, дизельгенератор, болгарка, зварювальний пост, печі 
обігріву типу «буржуйка».

Відбуваються викиди, т/рік: заліза та його сполук (у перерахунку на залізо) 
- 0,0042;  мангана та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00063; кремнію ді-
оксиду- 0,00047; речовин у вигляді суспендованих частинок недиференційованих за 
складом -2,52009; оксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) -  0,0574; 
азоту (1) оксид (N2О) – 0,00015; сырки дыоксиду – 0,0235;  оксиду вуглецю – 0,04101; 
вуглецю діоксиду -38,501;  метану - 0,00075;  фторидів добре розчинних – 0,00024; 
фторидів погано розчинних -0,00056; фтористого водню – 0,00011.   

Загальний річний обсяг викидів становить  - 41,15011 т/рік. 
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря 

(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери 
на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення  
ПП «ТД «БЕТОН» пропонується прийняти як нормативні. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на 
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, Житомир-
ська область, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, тел. (0412) 48 12 12  
та до ПП «ТД «БЕТОН».

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

ІНФОРМАЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Інформація щодо отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 3.5. С\Г техніка, та запчастини. 

Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-
ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КО-
ПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA.  (099)2012978,  (067)6713553, 
(063)9628236

•	Ємність металева	7м3	з	поливомийної	
машини	нового	зразка,	товарний	вигляд.	
(050)6146423

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	
Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	
та	інші.	www.agrozone.com.ua	.	(050)181
1180;(097)1811011;(093)0881880.

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

•	Причепи тракторні	(самоскидні),	3ПТС-
12,	2ПТС-5,	2ПТС-4,	ГКБ-817,	зняті	з	
обліку,	товарний	вигляд.	(050)6146423.
(096)3507337

•	Техніка від	виробника:	Сівалка	(нова)	
СУПН-6(8),	УПС-6(8)-посил.рама,	2-к	при-
від.	Культиватор	(новий)	КСО,	КРН.	Дис-
кова	борона	(нова)	АГ,	Сівалка	(після	кап.
рем)	СЗ-3.6,	СЗ-5.4,	Тодак-8.	0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-
3.6(5.4),	Тодак-8.	Культиватор	КРН-5(6),	
КСО-4;6;8.	Діскова	борона	АГ-2.1-3.1.	
0677801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Гіпсоплита 600х300х80,	готові	стіно-
ві	перегородки.	Доставка.	сайт:	www.
gipsoplita.com.ua	0675370409.

• П Е С О К ,   Щ Е Б Е Н Ь ,   О Т С Е В ,   РА -
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	
строгана	в	шпунт,	столярна	дошка	(об-
різна,	не	обрізна	різних	розмірів,	балки,	
крокви,	монтажна	рейка,	дошки	обрішот-
ки,	штахетні,	дерев`яні	відходи	з	пило-
рами)	з	доставкою	на	дом.	0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПО-
НАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ 
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628, 
0677723483

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	
Теплоакумулятори.	Від	виробника.	До-
ставка	по	Україні.	Найкраща	ціна	без	
посередників.	http://termico.com.ua,	050
3292211,0673292211,0933292211

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	
Кредитная	карта	до	50	000	грн.	Пере-
кредитуем	ваши	кредиты	до	200	000	грн.	
0732551010,0662551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, 
КАМАЗ. 0969524540

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, 
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДО-
ВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	

для	цехів,	виробництва,	сушильних	ка-

мер,	теплиць,	пташників,	складів,	мага-

зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	

під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	

0666008784,0680450764

•	Виробництво транспортерів	шнеко-
вих,	стрічкових,	інші	від	4	000	грн./метр,	
рольгангов,	норій,	зерносушарок,	паку-
вального	обладнання.	Креслення,	ви-
робництво,	монтаж,	доставка	по	Україні.	
0960509492,landau.in.ua

•	Гранулятори 50-1000	кг/год,	екстру-
дери	зерна	40-300	кг/год,	плющилки	
зерна,	дробарки,	матриці,	ролики,	шне-
ки,	транспортери,	навантажувачі,	норії,	
змішувачі,	вібросита.	www.agrostrana.
com.ua,	0982096000,0665669663

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-
дійні,	 сучасні,	 прості.	 Сталь-4	мм,	
площа	100-300м2.	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Купити збудник	для	чоловіків,	жінок!	
Вперше-жіноча	Віагра!	Акційна	ціна-750	
грн.-12	шт	(упаковка).	0962000369,doctor.
sells.com.ua

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

1. Будинок, заг.пл. 229,00 кв.м., житл.пл. 70,87 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Новоград-Волинський, 3-й пров. Гетьмана Сагайдачного 2-А. Дата торгів: 
25.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №408754 (уцінено 
лот № 402728);

2. Житл. будинок заг.пл. 71.0 кв.м, житл.пл. 53.9 кв.м. за адресою: м. Житомир, 
пров. Транзитний, 4, буд.11. Дата торгів: 25.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №408729 (уцінено лот № 387540);

3. Житл. будинок заг.пл. 203.4 кв.м., житл.пл. 97.4 кв.м. та зем.ділянка 0.25 га 
К/Н1822082200:03:001:0012 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. 
Дениші, вул. Рад, 25. Дата торгів: 25.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №408721;

4. Квартира 5-кімн. заг.пл. 129.90 кв.м., житл.пл. 115.3 кв.м., та зем.ділянка 
пл. 0.0299 га за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Бистрицька (Войко-
ва), 39/19, кв.3. Дата торгів: 25.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.  
Лот №406215;

5. 3-кімн. квартира заг.пл. 72.1 м.кв. житл.пл. 42.6 м.кв. за адресою: Житомир-
сько обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 38, кв.132. Дата торгів: 25.03.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №407920;

6. Житл.буд.  заг.пл. 75,4 кв.м., жит.пл. 49,3 кв.м., зем.діл. 0,1 га, К/
Н1810700000:02:031:0006, зем.діл. 0,38 га, К/Н1810700000:02:031:0007 Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. І.Котляревського (К.Лібкнехта), 202. Дата торгів: 26.03.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №408976;

7. Житл. будинок заг.пл. 178.2 кв.м., житл.пл. 110.1 кв.м. за адресою: Жито-
мирська обл., Андрушівський р-н., м. Андрушівка, вул. Квітнева (Котовського), 
30. Дата торгів: 30.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №407691.        

•	Електрик на	постійне	місце	роботи	
на	Житомирський	молочний	завод.	
0678804116

•	Механік молочної	промисловості	на	
постійне	місце	роботи	на	Житомир-
ський	молочний	завод.	0678804116

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

•	Офіційне працевлаштуван-
ня	(Польща,	Чехія).	Будівництво,	
зварювальники,	 токарі,	 фрезе-
рувальники,	 водії,	 готелі,	 ресто-
рани,	 догляд,	фабрики,	 заводи.	
Відкриття	віз	(робоча,	шенген,	Воє-
водська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355.

• РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВУ (КИЇВСЬКА 
ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. ГОГОЛЕВ) 
ПОТРІБНІ: ВАНТАЖНИК, ЕЛЕКТРИК, СЛЮ-
САР. НАДАЄМО ЖИТЛО, БЕЗКОШТОВНІ 
ОБІДИ, СПЕЦ.ОДЯГ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. ГІДНА ЗП. ГАННА 0674098570

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	без-
коштовні,	від	прямого	роботодавця.	
Зарплата	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 У ПОЛЬЩІ ТА ЄВРОПІ: РО-
БІТНИКИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬ-
НОСТЕЙ, ЗВАРНИКИ, СЛЮСАРІ, 
СТОЛЯРИ, ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАДИ, 
ФАБРИКИ, ВИСОКА З/П, ПЕРЕВІРЕНІ 
РОБОТОДАВЦІ, ВІЗОВА ПІДТРИМ-
КА, ДОВІЗ ДО МІСЦЯ РОБОТИ. ЛІЦ. 
МСПУ АВ №585198 ВІД 23.07.2012Р. 
0969563796,0667995322

•	Слюсар-ремонтник на	постійне	міс-

це	роботи	на	Житомирський	молоч-

ний	завод.	Готові	взяти	працівника	з	

інвалідністю.	0678804116

• ТОКАРІ (ЗП ВІД 8000 - 10 000 ГРН), 

ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІ (ЗП ВІД 12000 - 13 

000 ГРН). ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-

НЯ. МІСЦЕ РОБОТИ - С. БЕРЕЗІВКА, ЖИ-

ТОМИРСЬКОГО Р-Н. ПІДВІЗ ПРАЦІВНИКІВ 

ВЛАСНИМ АВТОБУСОМ ДО РОБОТИ І ДО-

ДОМУ. 0984473862,0973489800

•	Требуются повара,	кух.	работни-

ки	и	горничные	на	летний	сезон	в	

Рыбаковку.	Условия:	з/п,	проживание,	

питание.	Все	подробности	по	теле-

фону.	Анастасия	0985142534

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.12. Продам Ділянки в 
передмісті 

•	Продам! Окремо	розташовану	2-х	
поверхову	будівлю,	м.	Харків,	район	
Південного	вокзалу,	вул.	Благовіщен-
ська.	Всі	комунікації.	230	кв.	метрів	
+	підвал	115	кв.м.	Ціна	3675000	грн.	
0918026619,0937616292

2.16. Здам в оренду 

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

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

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 

• В І Я Л К И   З Е Р Н О В І ,   Н О В І , 2 2 0 -

380В,ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ 

ЯГОДУ),ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИКОРИС-

ТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ 

ВІЯЛКУ, В НАЯВНОСТІ, ВІДПРАВКА НОВА 

ПОШТА, АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 

(095)4409323,(067)7038167,ВІТАЛІЙ
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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.

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТО-

БУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА 

ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, 

ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО 

УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331,(

093)2613742,(097)7266640

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 

"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МА-

РОК, ТРАКТОРИ Т-25, МТЗ-82, ПЛУГИ 

ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 

(097)4742211,(097)4742272:

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИ-
ТУВАННЯ. (050)9242613,(050)51585
85,(067)9040066

•	Прес-підбирачі, комбайни,	плуги,	

сівалки,	дискові	борони,	обприску-

вачі	та	інша	с/г	техніка	нова	та	б/в.	

(097)8428102

•	Техніка від	виробника.	Сівалка	пнев-

матична	УПС-8(6),СУПН-8(6)-усилена	

рама,	2-контурний	привід.	Культиватор	

міжрядний	КРН-5.6,	культиватор	КСО-

4.0;	6.0;	8.0.	Діскова	борона	АГ-2.1;	

2.4;	2.7;	3.1.	Сівалка	зернова	(кап.рем)	

СЗ-3.6,СЗ-5.4.	0677801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ В 
БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. РІ-
ШЕННЯ СІМЕЙНИХ НЕГАРАЗДІВ. ДОПО-
МОГА ПО ДАТІ НАРОДЖЕННЯ. ПРИЙОМ 
МОЖЛИВИЙ НА ВІДСТАНІ. 0991343139.

МІЖНАРОДНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ Р ІВНЕ- (УСТИЛУГ-
У Г Р И Н І В ) - В А Р Ш А В А .  З  А С : 
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 . В А Р Ш А В А - 0 8 . 2 0 , 
М.ЛЮБЛІН-11.30, М.ЗАМОСЦЬ-13.05, 
М . Г Р У Б Е Ш У В - 1 4 . 0 0 . 
(099)2861600,(067)9112004

ТОКАРНІ, ФРЕЗЕРНІ, КООРДИНАТНО-
РОСТОЧНІ РОБОТИ. ВИГОТОВЛЕННЯ 
І РЕСТАВРАЦІЯ ВАЛІВ, ПРЕС-ФОРМ, 
МАТРИЦ ДЛЯ ГРАНУЛЯТОРІВ, ЗІРО-
ЧОК, ШЕСТЕРЕН І Т.Д. ВИГОТОВЛЯЄ-
МО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
ДРЕВНОГО БОРОШНА І ГОМОГУМО-
НІЗАТОРІВ. 0994559703

•	Тороидальні трансформатори	10-40	

кВт.	під	замовлення.	Доставка.	tor-

trans.com.ua.	0577595006,09990294

85,0980251919

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

•	Саджанці малини	 польського	
сорту,	плодоносить	до	заморозків		
0971448722

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО АТЕСТАТ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ 
ЗОШ №19, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я КОНДРА-
ТЕНКО ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З 
БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї ДБ 421103, ВИ-
ДАНЕ УПРАВЛІННЯМ ПРАЦІ ТА СО-
ЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВ-
НОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 22.08.2018, НА 
ІМ’Я КОРЧЕВСЬКОЇ МАРІЇ ЮРІЇВНИ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю швацькі	машини	по	важким	
тканинам,	стропу	текстильну	+	залиш-
ки,	оверлок	килимовий.	Металопрокат	
б/в,	ангар,	гараж,	неліквіди	м/к,	плити	
перекриття,	контейнер,	битовку,	вагон-
чик.	Напівпричіп	Алка-13,	автобудку	
вантажну.	Самовивіз.	0674201570
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Наша землячка Лариса Пе-
трівна Косач, більш відома як 
Леся Українка, знайома кожному 
змалку, проте у її біографії є ряд 
фактів, про які ви, найімовірні-
ше, не знали.

• У родині Лесю Українку на-
зивали Лариса, Леся, Зея, Мишо-
лосія. Ім’я Зея, або Зеїчок, походи-
ло від назви сорту кукурудзи «зея 
японіка» (тонка, як стеблина), так 
її називала мама. Ім’я Мишолосія 
ділилось навпіл – так називали 
Лесю і її брата Михайла, з яким 
письменниця була дуже близька.

• Леся не лише писала вірші, 
а й створювала нові слова – їй ма-

ємо завдячити існуванням слів 
«промінь», «напровесні», а її мати, 
письменниця Олена Пчілка, ввела 
в лексикон українців інше знайо-
ме нам нині слово – «мистецтво».

• Лірична сповідь Лесі Укра-
їнки «Твої листи завжди пахнуть 
зов’ялими трояндами…» присвя-
чена єдиному коханню поетеси – 
Сергію Мержинському. Це тра-
гічне почуття не було взаємним, 
він кохав іншу, але саме завдяки 
цьому почуттю за одну ніч біля 
ліжка вмираючого від сухот ко-
ханого була створена геніальна 
«Одержима». Сергій Мержин-
ський помер, заповідаючи Лесі, 

яка була поруч, подбати про іншу 
жінку, яку він кохав.

• Заміж Леся Українка вийшла 
вже після 30 років. Свого чоловіка, 
Климента Квітку, вона, безумовно, 
поважала, але не кохала.

• За спогадами Лесиної сестри 
Ісидори Косач-Борисової, в остан-
ні роки життя очі Українки ста-
ли надзвичайно блакитними. Всі 
дивувалися, адже вони були наче 
неземними.

• На сьогодні жоден з нащад-
ків Лесі не живе на території Укра-
їни. Її внучаті племінники живуть 
у Швейцарії та США.

Гороскоп на тиждень 4 - 10 березня

ОВЕН
Гарний період для 

активних занять, нала-
годження особистого 

життя. Не вірте лестощам – че-
рез них переслідують, можливо, 
приховані цілі.

ТЕЛЕЦЬ
Очікуйте важливі 

події та новини, мож-
лива зміна роботи та цікаві зна-
йомства. Порадьтеся з родиною, 
вирішуючи проблему.

БЛИЗНЮКИ
Незважаючи на всі 

побоювання, у вас все 
вийде. Причому навіть швидше 
й без надмірних зусиль. Пощас-
тить в особистому житті.

РАК
Зараз особливо від-

повідальний період 
для професійного росту та 
пов'язаних з ним кар'єрних та 
матеріальних досягнень.

ЛЕВ
Почуття непевності 

часом заважатиме зо-
середитися на важливих питан-
нях. Покладіться на інтуїцію – 
вона допоможе.

ДІВА
Не сприймайте нега-

тивно чужі зауваження. 
Адже, побачивши свої 

помилки та виправивши їх, ви 
тільки виграєте.

ТЕРЕЗИ
Сприятливий час 

для творчих проєктів, 
для цього візьміть на 

озброєння ініціативність та 
рішучість. Будьте делікатніші 
з близькими.

СКОРПІОН
Досяг нете нових 

висот, можете розрахо-
вувати на додатковий прибуток 
і вигідні пропозиції. Зникнуть 
проблеми, що гнітили вас.

СТРІЛЕЦЬ
Вам необхідно на-

вчитися жити у злагоді 
з собою та близькими і колега-
ми. Невдалий час для суперечок 
і рішучих дій.

КОЗЕРІГ
Навіть якщо не бу-

дете впевнені в успіху, 
доведеться йти вперед. Вам 
можуть запропонувати цікаву 
і перспективну роботу.

ВОДОЛІЙ
Знайдіть час та міс-

це, щоб подумати й по-
мріяти. Не відмовляйтеся від до-
помоги друзів, ваші можливості 
не безмежні.

РИБИ
На роботі доведеться 

виправдовувати довіру. 
Тільки не робіть це на шкоду 
особистому життю. Можливі 
цікаві знайомства.

Цікаві факти про Лесю Українку

Ірина Хоцька

Зовсім скоро прекрасна час-
тина населення прийматиме 
вітання від чоловіків на честь 
Міжнародного жіночого дня. 
А це означає, що на жінок очі-
куватимуть оберемки зрізаних 
тюльпанів та троянд, які, на 
жаль, стоять у вазі в свіжому ви-
гляді не більше декількох днів. 
Тож сьогодні ми розповімо, як 
подовжити життя зрізаним 
квітам до тижня, а то й двох!

Дезінфікуємо вазу
Зрізане стебло квітки можна 

порівняти з відкритою раною 
людини, в яку легко можуть 
потрапляти різного роду бак-
терії. Так само і з рослиною. 
Вона може бути вразливою, як 
і людина. А ваза з водою якраз 
і є тим самим гарним осеред-
ком різного роду збудників 
грибків, що змушують рослину 
загнивати раніше терміну. Тож 
візміть собі за звичку ретельно 
вимивати вазу від попередніх 
букетів. Бажано робити це спе-
ціальними засобами для миття, 
приміром посуду. Або ж більш 
органічним – содою.

Обрізаємо зайве листя  
та стебло

Щоб запобігти ранньому 
засиханню квіток, з рослини 
варто зрізати нижнє листя 
(підходить будь-яким квіткам, 
окрім тюльпанів). Стебло має 
бути лисим на всю частину, 
що занурена у воду, ба навіть 
вище. Адже через кожен лис-
точок квітка втрачає вологу, 
а отже – швидше засихає. Воду 
у вазі варто зміювати щоденно, 
а й заразом з кожною зміною 
підкорочувати стебло на декіль-
ка сантиметрів.

Ставимо квіти  
у «правильну» воду

Обов̀ язково змінюємо воду 
у вазі щодня. Прийом баналь-

ний, але дієвий, як говорить 
більшість флористів. Але воду 
бажано брати не з-під крану, 
а лише відстояну, з якої вже 
встиг вийти хлор. До речі, води 
не повинно бути забагато. Тро-
янди та тюльпани занурюють 
на 10 см, а нарциси – на 15 см. 
А от якщо квіти все ж таки 
навіть при такій маніпуляції 
починають засихати – засуньте 
стебла на хвилину в…окріп! 
А потім швидко заглибте кві-
ти в холодну воду і побачите, 
як через декілька годин вони 
«прокинуться» та стануть 
значно свіжими на зовнішній 
вигляд.

Збільшуємо площу 
вологосприйняття квітів

Як відомо, чим більше 
зрізаної поверхні стебла, тим 
краще квіти вбирають у себе 
вологу. А ще краще, якщо 
зріз квітів проколоти, щоб 
краще доходив кисень, що 
міститься у воді. Приміром, 
буде добре проколоти кін-
чик стебла тюльпана голкою 
кількадесят разів або ж тим 
самим сірником.

Купуємо спеціальну  
квіткову хімію

Зазвичай якщо квіти були 
придбані в хороших флорис-
тичних крамницях, то часто-
густо до букета прив’язують 
крихітний пакетик – це засіб 
для зрізаних квітів. Він знеза-
ражує воду та уповільнює за-
сихання квітів. Але навіть якщо 
при покупці ви і не знайшли 
такого пакетика – не шкодуйте 
грошей і придбайте його окре-
мо, оскільки він знадобиться 
вам ще декілька разів у житті 
так точно.

Нехай квіти будуть стояти 
у вашому домі та радувати вас 
не лише 8-го Березня, а й цілий 
рік. Оскільки найкращий по-
дарунок – той, що зроблений не 
лише на свято, а й повсякденно, 
без приводу. З прийдешнім свя-
том вас, дорогі жінки!

8 Березня 
наближається: 
поради господиням, 
як подовжити життя 
зрізаним квітам у вазі

Поради господині



 

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

Людина-невидимка
Жанр: трилер, жахи

Сесілії Касс дуже не пощастило з попе-
редніми стосунками... Так, її хлопець був не-
ймовірно багатий, але він перетворив життя 
дівчини в постійний контроль з агресією та 
насильством. На щастя, вона втекла від цього 
тирана Едріана та готова почати жити зовсім 
по-іншому. й ось незабаром до неї прийшла 
новина, що хлопець покінчив життя самогуб-
ством, залишивши своїй колишній коханій у 
спадок 5 мільйонів доларів. Сесілія не вірить у 
те, що Едріана скоїв суїцид, це зовсім на нього 
не схоже. Дівчина думала, що її життя нарешті 
налагоджується, але поступово вона помічає, 
що за нею хтось стежить... Хтось невидимий 
як ніби хоче звести її з розуму.

Черкаси
Жанр: військовий, драма
Ця історія сталася в лютому 2014 року, не 

найбільш райдужні часи в історії нашої країни. 
Головні персонажі – звичайні сільські хлопці 
Лев і Мишко, які за волею долі потрапили на 
службу мінного тральщика Військово-мор-
ських сил України "Черкаси". Судно стоїть 
біля Криму разом із іншими українськими чов-
нами в порту озера Доунзлав. Після подій на 
Майдані Незалежності в Києві "Черкаси" ви-
являється заблокованим через затоплені інші 
човни. Наші кораблі один за іншим переходять 
на сторону ворога, але тільки не "Черкаси". 
Весь екіпаж стоїть на захисті своєї честі, на 
захисті своєї Батьківщини, від ворога, який 
почав окуповувати нашу країни.

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


