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Кабінет Міністрів  
спростив систему отримання  
українцями субсидій

Корупційний спадок попередньої  
влади: на Житомирщині розслідують 
факти розкрадання бюджетних коштів 
на пів мільярда гривень

с. 15

Смертельна небезпека 
у Житомирі:  

вміст отрути у грунті  
у 1500 разів  

перевищує норму
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Валерія Наумова

Під час засідання 
виконавчого комітету 
16 жовтня було під-
тримано проєкт щодо 
здійснення заходів, 
спрямованих на соці-
альний захист бездо-
мних осіб.

Влада Житомира оголосила 
конкурс на отримання бюджетних 
коштів для соціального захисту 
бездомних осіб. Як повідомля-
ють у департаменті соціальної 
політики Житомирської міської 
ради, даний проєкт створений 
з метою посилення соціального 
захисту для осіб без постійного 
місця проживання.

Крім того, голова спостереж-
ної комісії Ольга Пашко зазначи-
ла, що до центру для виконання 
тих чи інших робіт потрапляють 
люди, які виходять з місць по-

збавлення волі і яким немає куди 
повернутися, часто у них навіть 
відсутні документи.

«Центр забирає людей, які 
опиняються у важких ситуація, 
наприклад, тих, хто не має жит-
ла або документів. Центр дозво-
ляє їм адаптуватися, допомагає 
з оформленням документів, а далі 

передає до іншого центру чи пра-
цевлаштовує», – розповідає Ольга 
Пашко.

За результатами проведення 
конкурсу мерія має намір укласти 
з переможцем договір терміном 
на 3 роки, який можуть розірвати 
у разі ненадання або неналежного 
надання послуг.

Валерія Наумова

Під час засідання 
виконавчого коміте-
ту 16 жовтня вдруге 
порушили питання 
дерев, що падають на 
територію дитячого 
садочка № 3.

Ще раніше керівництво садоч-
ка зверталося до міської влади, 
щоб врегулювати цю ситуацію 
і зробити все, аби старі дерева, що 
знаходяться за парканом садочка, 
були зрізані, адже вони створю-
ють аварійну ситуацію.

Нещодавно на паркан садочка 
впало дерево, тому на засіданні 
виконкому було вирішено про-
тягом тижня розібратися з дере-
вами: ті, що аварійні та ростуть 
надто близько до території закла-
ду, – зрізати.

«Справа в тому, що вздовж всі-
єї огорожі садочка ростуть дерева, 
які вже досягли висоти 20 і більше 
метрів. При обстеженні було вияв-

лено, що зелені насадження у цій 
зоні уражені як короїдом, так 
і іншими захворюваннями, і по-
требують термінового видалення. 
Крім того, вони ростуть близько 
до огорожі, а знизу проходять дві 
газові труби», – розповіли під час 
виконкому.

Заступниця міського голови 
Світлана Ольшанська зазначила, 
що тут питання безпеки дітей са-
дочка, і його ігнорувати не можна.

«Це той випадок, коли аварій-
на ситуація на території садочка. 
Дерева потрібно видалити в будь-
якому випадку. Єдине питання, 
коли це буде зроблено», – поціка-
вилася заступниця мера.

«Тиждень. Там 11 аварійних 
дерев, які ми видалимо протя-
гом тижня», – пояснив начальник 
управління комунального госпо-
дарства Житомирської міської 
ради Олександр Марцун.

Виконком Житомира підтримав 
виділення коштів на забезпечення 
соціального захисту бездомних

Ірина Хоцька

На днях Верховна 
Рада України ухвали-
ла Закон «Про вне-
сення змін до Закону 
України «Про запобі-
гання корупції» щодо 
викривачів корупції». 
Ми поцікавилися 
у житомирян, що осо-
бисто вони думають 
з цього приводу.

«Вчора увечері про це гово-
рили на "1+1". Скажу так: я не 
підтримую таку ідею від наших 
депутатів, оскільки все ж таки не 
всі громадяни України є свідо-

мими і дійсно хочуть допомогти 
державі викорінити корупцію. 
Ось подивитеся, як дуже скоро 
почастішають анонімні та хибні 
заяви до поліції», –вважає підпри-
ємець Олег.

«Навіть і не чула нічого поді-
бного. Але не поділяю радість нар-
депів від запровадження такого 
закону. Чому, я не поясню, бо я не 
політик, але стукацтво – взагалі 
недобра річ», – стверджує перукар 
Тетяна.

«Добре, що хоч запитали, уве-
чері обов̀язково поцікавлюся цією 
темою. Я реально нічого не чула 
стосовно цього, але підтримую. 
Підтримую будь-які намагання 
змінити стару, корумповану сис-
тему», – наголошує пенсіонерка 
Людмила.

«Чув, аналізував і підтримую 
законопроєкти від "Слуги народу", 
бо усі вони гідні поваги», – відпо-
відає студент Микита.

Житомиряни 
закликають у петиції 
почати опалювальний 
сезон не раніше 
1 листопада

Поки житомиряни мерзнуть 
у своїх домівках, адже через по-
тепління початок опалювально-
го сезону перенесли з 10 жовтня, 
на сайті петицій Житомирської 
міської ради збирають голоси за 
те, щоб почати опалювальний 
сезон не раніше 1 листопада.

«Не розумію, навіщо почина-
ти опалювальний сезон 10 жов-
тня, якщо температура повітря 
у домівках прийнятна. Весь світ 
економить, принаймні намага-
ється… а ми й так неспроможні 

повною мірою сплачувати ко-
мунальні послуги, то нам ще 
й опалення увімкнуть раніше, 
щоб комуналка була побіль-
ше», – зазначає авторка петиції 
Валерія Савченко.

Незважаючи на те, що за ві-
кном удень температура стано-
вить +16 +20 градусів, уночі вона 
значно нижча, через що вдома 
не так тепло, як хотілося б.

Наразі збір підписів три-
ває. Поки зібрано 11 із 300 
необхідних.

Епоха «загального 
стукацтва»:  
думка житомирян

Житомирські комунальники 
протягом тижня зріжуть аварійні 
дерева біля садочка № 3
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Ефектна посмішка – це наша 
візитка. Та не завжди ми може-
мо дозволити собі впевнено по-
сміхатись. Існує велика кількість 
проблем з нашими зубами, які 
перешкоджають цьому.

Одна з них – це потемніння та 
зміна кольору зубів. До цього може 
призвести недостатня гігієна, па-
ління, зловживання кавою, чаєм 
чи іншими фарбуючими про-
дуктами та багато іншого. Також 
досить поширеною проблемою 
є вроджена зміна кольору зубів 
та різноманітні пігментні плями.

Проте навіть здорові та догля-
нуті зуби не завжди мають біло-
сніжний колір. Саме тому була 
створена методика відбілювання 
зубів. І в даний момент вона на-
бирає все більшої популярності.

Отже, що таке 
відбілювання зубів?

Дана процедура являє собою 
процес обробки зубів спеціаль-
ним гелем, після активації якого 
виділяється кисень. Проникаючи 
всередину зуба, кисень знебарв-
лює всі пігментовані ділянки та 
органічні речовини. Сам зуб при 
цьому не пошкоджується.

Ми часто чуємо такі слова як 
лазерне відбілювання чи фотовід-
білювання. У чому відмінність? Не-
обхідно розуміти, що це лише різні 
способи активації відбілюючого 

гелю. Адже неактивований, він не 
може дати значного результату.

Дана процедура може прово-
дитись як у домашніх умовах, так 
і в стоматологічному кабінеті. Для 
домашнього відбілювання викорис-
товуються відбілюючі пасти, гелі, 
смужки на основі перекису водню 
10–35%. Проте необхідно розуміти, 
що неконтрольоване домашнє від-
білювання може не лише не дати 
бажаного ефекту, а і нанести шкоду 
вашим зубам та яснам.

Щодо професійного відбілю-
вання зубів, то тут використовують-
ся гелі на основі перекису водню 
25%-38% або перекису карбаміду 

44%. Потрібно зазначити, що від-
білювання проводиться лише після 
повноцінного очищення та ліку-
вання зубів. А після завершення 
процедури повинна бути прове-
дена ремінералізуюча терапія для 
зміцнення та захисту зубів.

Варто звернути увагу, що від-
білювання зубів протипоказане 
вагітним жінкам, матерям під час 
грудного вигодовування, пацієн-
там із підвищеною чутливістю зу-
бів та захворюваннями пародонту, 
а також особам до 18 років. Також 
необхідно чітко розуміти, що від-
білити можливо лише інтактні 
(тобто живі і неуражені карієсом) 

зуби. Коронки, фотополімерні 
реставрації та депульповані (не-
живі) зуби відбілити неможливо.

Яких рекомендацій потрібно 
дотримуватись після 
відбілювання зубів?

У перший час після закінчення 
процедури зуби є особливо чут-
ливими до дії барвників і кислот. 
У перших три дні значний контакт 
із фарбуючими речовинами може 
звести нанівець ефект відбілюван-

ня. Саме тому бажано не курити 
або хоча б мінімізувати кількість 
сигарет. Потрібно тимчасово від-
мовитись від кави та чаю. По мож-
ливості відмовитись від помад та 
блиску для губ. Уникати занадто 
холодних та гарячих продуктів та 
дотримуватись «білої» дієти.

Багато людей, які пройшли 
процедуру відбілювання, пере-
конались, що у їхньому житті 
відбулися зміни на краще. Вони 
почувають себе впевненіше, адже 
можуть щиро посміхатися.

Житомирщина – великі  
враження трипільського краю

Ірина Хоцька

Цьогоріч Жито-
мирщина здобула 
перемогу у щорічно-
му урядовому проєкті 
«Малі міста – великі 
враження» та отри-
мала державне фінан-
сування на розвиток 
культурної сфери 
краю.

Так, за попередньо визначеним 
рішенням Міністерства культури 
України та загальноурядової під-
тримки, всеукраїнську держав-
ну підтримку та фінансування 
вибороли активісти місцевого 
самоврядування с. Городського 
Коростишівського району, а саме 
запропонований ними проєкт – 
відкриття оглядового майданчика, 
що знаходиться на базі пам'ятки 
археології «Дивосвіт Трипілля».

Суть державного  
проєкту «Малі міста –  
великі враження»

Враховуючі світові тенденції 
з підтримки владою громадських 
організацій та активістів щодо ідеї 
розвитку та вшанування культур-

них доробок і пам̀яток країни, по-
чинаючи з 2017 року, за ініціативи 
Міністерства культури України 
було створено проєкт «Малі міс-
та – великі враження». Шляхом 
проведення подання заяви на 
участь у проєкті та проведенні 
відкритого конкурсу щорічно Мі-

ністерство культури України від-
бирає близько шести об’єднаних 
територіальних громад або малих 
міст для впровадження пілотних 
культурних стартапів (ексклю-
зивних культурних подій), що 
пов’язані із культурною спадщи-
ною. Головною метою реалізації 
проєкту є сприяння подальшому 
культурно-економічному розвитку 
та підтримка дійсно визначних 
пам`яток, що гідні загальносоці-
альної уваги. Переможці конкур-
су – учасники проєкту отримують 
фінансову підтримку у розмірі не 
менш ніж 500 тис. грн для реаліза-
ції майбутнього проєкту, а також 
методичну допомогу у розробці 
ексклюзивної ідеї та концепції 
стартапу.

Чудо Коростишівщини
Ми поспілкувалися із керів-

ницею проєкту – краєзнавчинею 
Інною Величко, котра детально 
розповіла нам про оглядовий 
майданчик.

«Вже 12 жовтня 2019 року на 
найвищій точці Коростишів-
щини – Червоній горі відбулося 
відкриття ландшафтно-скуль-
птурного оглядового майдан-
чика, що знаходиться на базі 
пам'ятки археології «Дивосвіт 
Трипілля». Це проєкт, що вхо-
дить у систему великих проєктів 
«Малі міста – великі враження». 
Коростишівщина ще здавна 

славиться своїм історичним ми-
нулим, а саме – взаємозв̀ язком 
із племенами трипільців, котрі 
мешкали на наших територіях 
багато тисячоліть тому. Отож, 
завдяки ініціативі місцевих 
скульпторів, котрих очолив Олек-
сій Марковський, у співпраці із 
сільською радою нами були зве-
дені збільшені копії скульптур, 
котрі зводили трипільці. Але ми 
вже їх осучаснили, зробивши із 
морозостійкого матеріалу – бе-
тону та пофарбували якісними 
фарбами. Також нами були 
проведені роботи із впорядку-
вання, ландшафтного дизайну 
майданчика, а саме – відбулася 
висадка різних рослин, що мають 
створювати атмосферу затишку 
на горі. Зауважу, що наше село 
спеціалізується саме на туризмі, 
і ось, наприклад, у 2018 році, нас 
відвідало близько 5 тис. людей 
з усієї країни, а вже цьогоріч 
ми сподіваємося, що зможемо 
прийняти більше 10 тис. заці-
кавлених, оскільки відкриття зі-
грало свою роль», – поділилася 
пані Інна.

Зазначимо, що окрім цен-
тральної дороги, що веде до про-
єкту, за ініціативи активістів було 
збудовано також і дорогу, котрою 
зможуть скористатися маломо-
більні люди, щоб мати змогу по-
бачити красу парку, підїхавши 
туди візком або ж автомобілем.

Відбілювання зубів – як воно є

 На фото: лікар-стоматолог Хомишина Анастасія Олександрівна
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Руслан Мороз

Голова Житомир-
ської ОДА Віталій Бу-
нечко 16 жовтня 2019 
року провів брифінг 
для журналістів щодо 
звернення до право-
охоронних органів 
на предмет встанов-
лення корупційних 
зловживань під час 
реконструкції та 
будівництва об’єктів 
на Житомирщині на 
суму більше пів мі-
льярда гривень.

Віталій Бунечко разом із за-
ступником голови ОДА Наталією 
Остапченко представили журна-
лістам та громадськості наявну 
інформацію щодо:

• проведення тендеру та 
укладення договору на послуги 
з експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг вартістю 
320 млн грн;

• реалізації державної про-
грами з будівництва амбулаторій 
нового зразка в області вартістю 
158 млн гривень;

• реконструкції Центрального 
стадіону «Полісся».

Одне із важливих питань 
брифінгу – аналіз проведення 
тендеру та укладення договору 
на послуги з експлуатаційного 
утримання автомобільних до-
ріг загального користування 
місцевого значення Жито-
мирської області вартістю 
320 млн грн.

«Запевняю, що в зиму ми 
увійдемо підготовленими. Але 
розкрадати гроші на дорогах 
Житомирщини я не дозволю. 
Геннадій Савченко пішов, Роман 
Крисюк пішов, і я маю надію, що 
з новим керівником управління, 
яке наразі вже входить до депар-
таменту регіонального розвитку, 

це зрушиться з мертвої точки. 
Ми кошти витратимо не на пе-
ренесення папірців, а на ремонт 
доріг. І вже пропонували гене-
ральному підряднику укласти до-
говір напряму із субпідрядними 
організаціями і зекономити 2%, 
які були закладені відразу на це. 
Цинізм у тому, що координуючи 
роботу субпідрядників, компанія 
має близько 6,4 млн грн доходу. 
Тому запропонували зекономи-
ти ці бюджетні кошти компанії 
і далі співпрацювати з тими ор-
ганізаціями, які дійсно викону-
ватимуть ці роботи», – зазначив 
Віталій Бунечко.

Заступник голови ОДА На-
талія Остапченко розповіла про 
те, з якими порушеннями було 
проведено тендер.

Одразу хотілося би заува-
жити, що газета «20 хвилин 
Житомир» неодноразово ви-
світлювала порушення в цих 
сферах та звертала увагу на 
величезні суми зловживань. 
Кожне питання було висвітлено 
в окремій статті як у газеті, так і на 
сайті нашого видання.

Так, питання проведення 
тендеру та укладення договору 
на послуги з експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг 
у Житомирі було відображено 
у матеріалі Тараса Боросовського 

«Як на житомирських дорогах 
розіграли третину мільярда під 
«свого».

Озвучені на брифінгу факти 
перетиналися із викладеним 
у газеті.

10 квітня 2019 року управлін-
ням дорожнього будівництва та 
інфраструктури Житомирської 
обласної державної адміністра-
ції було оголошено процедуру 
відкритих торгів з публікацією 
англійською мовою на закупів-
лю послуг з експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг 
загального користування місцево-
го значення Житомирської області 
протяжністю 6941,5 км. Очікувана 
вартість предмету закупівлі скла-
дала 364 525 669,00 грн.

Участь у вказаній закупівлі 
брало 5 учасників. За результатами 
розгляду пропозицій до аукціону 
було допущено ТОВ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ АВТОДОР» та ПП «АВТО-
МАГІСТРАЛЬ», пропозиції трьох 
інших учасників було відхилено за 
невідповідність умовам тендерної 
документації

Після проведення аукціо-
ну вказаної закупівлі та оцінки 
пропозицій учасників, допуще-
них до аукціону, 12.07.2019 року 
тендерний комітет управління 
дорожнього будівництва та інф-
раструктури Житомирської об-

ласної державної адміністрації 
прийняв рішення про визначення 
переможцем процедури закупів-
лі ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ АВ-
ТОДОР» з остаточною ціновою 
пропозицією 320 755 700,00 грн. 
Договір про надання послуг було 
укладено 24.07.2019 р.

Цікаво, що керівник ТОВ «ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ АВТОДОР» По-
вар В. П. з 12.04.2018 до 11.01.2019 
працював на посаді радника голо-
ви Житомирської облдержадміні-
страції та займався координацією 
роботи за напрямком дорожнього 
будівництва, а вже 15.01.2019 р. на 
загальних зборах учасників това-
риства було ухвалено рішення 
щодо призначення останнього ке-
рівником вказаного підприємства.

Слід зазначити, що ТОВ «ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ АВТОДОР» 
було допущено до аукціону 
без наявного власного облад-
нання та матеріально-тех-
нічної бази для виконання 
дорожньо-будівельних робіт 
у межах експлуатаційного 
утримання, що ставить під 
сумнів спроможність вказа-
ної організації забезпечити 
стабільність надання послуг 
з експлуатаційного утриман-
ня, особливо в зимовий період, 
та на всю мережу доріг загаль-
ного користування, оскільки 
у довідці товариства вказана 
оренда машин для розподілен-
ня протиожеледних матеріалів 
(снігоочисник) у кількості 6 
одиниць на 6041,5 км.

Крім того, у пропозиції вказа-
ного учасника відсутнє підтвер-
дження потужностей орендованих 
асфальтобетонних заводів згідно 
з вимогами тендерної докумен-
тації. Згідно з умовами вказаної 
документації, замовник має право 
звернутися до підприємств з ме-
тою підтвердження інформації, 
наданої учасником, а не у випадку 
її відсутності. Тому звернення за-
мовника управління дорожнього 
будівництва та інфраструктури 
ЖОДА до підприємств – орендо-
давців асфальтобетонних заводів 
містило вимогу надати інформа-
цію, а не пересвідчитися в її до-

стовірності.
Водночас згідно з висновком 

за результатами моніторингу 
зазначеної процедури закупівлі 
Управлінням Північного офісу 
Держаудитслужби в Житомир-
ській області від 26.07.2019, вста-
новлено ряд порушень законо-
давства у частині складання 
тендерної документації та/або 
внесення змін до неї, в части-
ні розгляду та/або відхилення 
(невідхилення) замовником 
тендерної (тендерних) про-
позиції (пропозицій) та в час-
тині невідміни замовником 
закупівлі.

Враховуючи викладене, слід 
зазначити, що відкриті торги на 
закупівлю послуг з експлуатацій-
ного утримання автомобільних 
доріг загального користування 
місцевого значення Житомирської 
області протяжністю 6941,5 км 
проведено із суттєвим порушен-
ням законодавства та з низькою 
ймовірністю забезпечення на-
дання послуг вчасно та безпере-
бійно переможцем процедури 
з наступних причин: недостатня 
кількість машин для розподілен-
ня протиожеледних матеріалів та 
снігоочисних машин, необхідних 
для експлуатаційного утримання 
в зимовий період; відсутні бази 
для складування та заготівлі 
протиожеледних матеріалів на 
зимовий період; аналіз інформа-
ції, отриманої від субпідрядних 
організацій, свідчить про вкрай 
низьку організацію робіт з екс-
плуатаційного утримання доріг 
Житомирської області та ставить 
під сумнів забезпечення надання 
послуг у встановлені терміни, осо-
бливо з урахуванням погіршення 
погодних умов у регіоні.

Разом з тим групою субпі-
дрядних організацій подано на 
розгляд акти наданих послуг 
з експлуатаційного утриман-
ня доріг за період двох місяців 
вартістю понад 100,00 млн грн, 
що становить більше 30% від 
загальної суми договору, роз-
рахованої терміном на 1 рік, 
що може вказувати про намі-
ри привласнення бюджетних 

КОРУПЦІЙНИЙ СПАДОК 
ПОПЕРЕДНЬОЇ ВЛАДИ:  
на Житомирщині розслідують 
факти розкрадання бюджетних 
коштів на пів мільярда гривень 

 Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу
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коштів та зговір таких органі-
зацій з посадовими особами 
облдержадміністрації.

Виходячи із вищевикладеного, 
проведення зазначеної процедури 
закупівлі та подальше укладан-
ня договору на експлуатаційне 
утримання з ТОВ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ АВТОДОР» може свідчити 
про умисел з боку посадових осіб 
облдержадміністрації в частині 
порушення об'єктивної та неупе-
редженої оцінки тендерної про-
позиції вказаного учасника, що 
в подальшому може призвести 
до неефективного та нецільового 
використання коштів з державно-
го бюджету в особливо великих 
розмірах.

С т о с о в н о  п о р у ш е н ь , 
пов'язаних із реалізацією 
державної програми з будівни-
цтва амбулаторій нового зраз-
ка в області вартістю 158 млн 
гривень, то цю проблему наше 
видання висвітило у матеріа-
лі «"Дерибан" на будівництві 
житомирських амбулаторій».

У 2018 році за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сіль-
ській місцевості у Житомирській 
області, було передбачено реалі-
зувати 22 проєкти з будівництва 
амбулаторій на 1–2 лікаря з жит-
лом. Обсяг фінансування складає 
158 400,000 тис. грн, у тому числі: 
за рахунок державного бюдже-
ту – 140 580,000 тис. грн, за рахунок 
співфінансування з місцевого бю-
джету – 17 820,000 тис. грн.

З метою реалізації будівни-
цтва 22 амбулаторій у жовтні 2018 
року на замовлення департаменту 
регіонального розвитку Житомир-
ської облдержадміністрації було 
розпочато виготовлення 22-х про-
ектів та укладено відповідні до-
говори з проектною організацією 
ТОВ «ПРОСПЕКТ-ПРОЕКТ» на 
загальну суму 1480,700 тис. грн. 
Загальна кошторисна вартість 
будівництва кожної амбулаторії 
становить 7 200,000 тис. грн. .;

Після виготовлення проєк-
тно-кошторисної документації та 
отримання позитивного експерт-
ного звіту по кожному проєкту 
замовником будівництва – депар-

таментом регіонального розвитку 
Житомирської облдержадміні-
страції було оголошено процеду-
ри закупівель робіт з будівництва 
амбулаторії.

Слід зазначити, що після укла-
дання договорів підряду замовни-
ком було оплачено кожному вико-
навцю робіт кошти на придбання 
матеріальних ресурсів, у більшості 
випадків без виконаних на той час 
робіт згідно з актом приймання 
виконаних будівельних робіт. 
Сума оплати кожному підряднику 
в середньому складає від 2,5 до 
3,0 млн гривень.

Загальні касові видатки під-
рядним організаціям на будів-
ництво амбулаторій у 2018 році 
складають 59939,374 тис. грн, від-
носно до договірної ціни витрати 
складають 41%.

Крім того, у ході виконання бу-
дівельних робіт виникла необхід-
ність у виконанні додаткових ро-
біт, зміні проєктних рішень, було 
виявлено відсутність необхідних 
розділів проєктної документації.

У зв'язку із вищевикладеним, 
замовником було прийнято 
рішення про коригування про-
єктної документації, і 20.02.2019 
із проєктною організацією 
ТОВ «ПРОСПЕКТ-ПРОЕКТ» було 
укладено договори на коригуван-
ня проєктно-кошторисної доку-
ментації. Оплату за коригування 
проєктної документації проведено 
на початку 2019 року у повному 
обсязі.

Станом на 15.10.2019 
проєкти на експертизу 
не подано по жодній 
амбулаторії, відповід-
но сума збільшення 
кошторисної вартості 
по кожному об'єкту не-
відома. Обсяг викона-
них будівельних робіт 
у 2019 році складає 
46 707,334 тис. гривень.

Співвідношення використаних 
бюджетних коштів до початкової 
вартості будівництва амбулаторій 
складає 73%. Слід звернути увагу, 
що рекомендований Мінрегіоном 
термін будівництва амбулаторії 
складає 7 місяців.

Разом із тим реалізація 22 
амбулаторій на території Жито-
мирської області триває близько 
року, і на сьогодні будівництво 
жодної з них не завершено, про 
що свідчить низька якість виго-
товлення проєктної документації, 
зволікання у виконанні будівель-
них робіт силами підрядних орга-
нізацій, відсутність достатньої ко-
ординації між всіма учасниками 
будівництва зі сторони замовника.

Як приклад, будівництво амбу-
латорії у с. Піски Житомирського 
району було розпочато 23.11.2018 
за результатами укладеного до-
говору підряду між департа-
ментом та ТОВ «Прогрес-Буд» 
загальною вартістю 6 479,900 тис. 
гривень. Касові видатки підряд-
ній організації у 2018 році скла-
дають 2 838,311 тис. грн., у 2019–
2 067,648 тис. гривень.

Таким чином, підрядником 
отримано 76,5% коштів від за-
гальної суми договору, а ступінь 
будівельної готовності об'єкта 
складає лише 15%.

Слід зауважити, що силами 
вказаної підрядної організації 
ТОВ «Прогрес-Буд» у 2018 році 
розпочато будівництво ще 8-ми 
амбулаторій у Житомирській об-
ласті.

У кожному випадку касо-
ві видатки становлять 
до 80% від суми догово-
ру, а ступінь будівель-
ної готовності тільки від 
15 до 40%.

Виходячи з вищевикладеного, 
можна дійти висновку, що кошти 
зазначеної субвенції використані 
вкрай неефективно. Лише факт 
закриття підрядним організаці-
ям за актами виконаних робіт 
закупівлі матеріальних ресурсів 
у кінці 2018 року у розмірі 59,9 млн 
призвів до заморожування зна-
чної суми бюджетних коштів на 
тривалий період часу та вказує 
на їх можливу розтрату. А також 
відсутність станом на середину 
жовтня 2019 року експертного зві-
ту за результатами коригування 

проектної документації свідчить 
про неспроможність проєктної 
організації виконати свої договірні 
зобов'язання з проєктування одно-
часно 22-х амбулаторій.

Відсутність посиленого 
контролю зі сторони замов-
ника будівництва за належним 
та своєчасним виконанням ро-
біт проєктною та підрядними 
організаціями, взаємодія з ор-
ганами місцевого самовряду-
вання призвела до ситуації, що 
на середину жовтня 2019 року 
Житомирщина не отримала 
жодної збудованої амбулато-
рії, при цьому з державного 
та місцевих бюджетів на реа-
лізацію зазначеної програми 
вже витрачено майже 107 млн 
гривень.

Стосовно третього питання 
брифінгу, тобто реконструкції 
Центрального стадіону «Полісся», 
матеріал нашого журналіста-роз-
слідувача Тараса Боросовського 
потрапив у ТОП-рейтинги за 
переглядами в українських ЗМІ.

Реалізація проєкту «Рекон-
струкція футбольного поля та 
благоустрій території централь-
ного стадіону по вул. Фещенка-
Чопівського, 18 у м. Житомирі» 
було розпочато у 2011 році. 
Підрядною організацією з ре-
конструкції об'єкта виступає 
ПП «Елітбуд-1», генеральний 
проектувальник – ТОВ «ПРО-
СПЕКТ-ПРОЕКТ».

Фінансування об'єкта було 
розпочато у 2013 році. Виконано 
основний обсяг з капітального 
ремонту легкоатлетичного ма-
нежу за рахунок коштів держав-
ного бюджету. Касові видатки 
становили 4 550,000 тис. грн.

Продовження фінансування 
реконструкції об'єкта відбулося 
у 2015 році, після включення 
такого заходу до Переліку ін-
вестиційних програм і проєк-
тів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися за ра-
хунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку.

За результатами коригування 
проєктної документації загаль-
на кошторисна вартість рекон-

струкції у 2015 році становила 
24 705,600 тис. гривень. У 2016–
2017 роках у зв'язку із повторною 
зміною проєктних рішень і вра-
хуванням вимог УЄФА та Асоці-
ації легкої атлетики проєктну 
документацію було доповнено 
новими розділами. Касові ви-
датки склали 41 984,960 тис. грн, 
в тому числі: за рахунок коштів 
ДФРР – 34 480,194 тис. грн, за ра-
хунок коштів обласного бюдже-
ту – 7 504,766 тис. гривень.

У 2018 році проєктну доку-
ментацію вчергове було відко-
риговано та 21.09.2018 отримано 
експертний звіт, згідно з яким 
загальна кошторисна вартість 
будівництва об'єкта вже скла-
дала 152 147,937 тис. грн, і за ре-
комендацією Федерації футболу 
України розпочато будівництво 
накриття глядацьких місць за-
хідної трибуни та встановлення 
головного інформаційного табло.

Станом на теперішній час 
відкоригований проєкт від-
сутній. Скориговану проєктну 

документацію на експертизу 
не подано, вартість збільшення 
кошторисної вартості об'єкта не 
визначено, відповідно доручення 
голови облдержадміністрації не 
виконано.

Ос к і л ьк и реконс т ру к-
ція центрального стадіону 
проводиться протягом 8-ми 
років, це призвело до щоріч-
ного коригування проєктної 
документації, відповідного 
збільшення кошторисної вар-
тості будівництва об'єкта та 
неефективного витрачання 
бюджетних коштів. Це озна-
чає, що закінчення реалізації 
проєкту до кінця 2019 року 
неможливе.

На підставі повідомлення на 
брифінгу голова Житомирської 
обласної державної адміністра-
ції Віталій Бунечко звернувся 
із заявою до правоохоронних 
органів з метою відкриття кри-
мінального провадження щодо 
можливих фактів розкрадання 
бюджетних коштів та зловжи-
вання службовим становищем 
посадових осіб.

 Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко з заступницею 
     Наталією Остапченко під час брифінгу

 Під час брифінгу
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Тарас Боросовський

Директор де-
партаменту регіо-
нального розвитку 
Житомирської ОДА 
Євген Кульчинський, 
«добре попрацював-
ши», надав майже 
60 млн грн на будів-
ництво амбулаторій 
своїй ексфірмі.

У вересні минулого року 
у межах програми «Сільська 
медицина» на Житомирщині 
планувалося будівництво 22 
нових амбулаторій з проживан-
ням 1–2 лікарів. Кошти на будів-
ництво сільських амбулаторій 
нового типу мають надходити 
як із державних, так і з місцевих 
бюджетів.

«Цьогоріч ми плануємо збу-
дувати "коробку" приміщення та 
влаштувати накриття, внутрішні 
роботи будемо проводити вже 
наступного року. Окрім цього, 
кожна із 22 нових сучасних ам-
булаторій на Житомирщині буде 
оснащена службовим транспор-
том для медичних працівників. 
Наразі проводяться відповідні 
тендерні процедури на закупів-
лю 22 нових машин», – зазначив 
Євген Кульчицький наприкінці 
2018 року.

На будівництво новітніх амбу-
латорій та на придбання службо-
вого транспорту Житомирській 
області виділили 194,6 млн грн 
з державної субвенції. А також 
10% будівництва нових амбулато-
рій співфінансуватимуть місцеві 
бюджети. Кошти великі, а отже 
це – хороша можливість «підза-
робити».

Заангажованість  
керівника департаменту

У вересні минулого року де-
партамент регіонального розви-
тку оголосив одночасно дев’ять 
відкритих торгів на будівництво 
дев’яти амбулаторій. Перемогу 
в усіх торгах здобуло приватне 
підприємство «Прогрес-Буд». 
Нашу увагу привернув той факт, 
що житомирська фірма зі ста-
тутним капіталом всього лише 
200 грн буде виконувати робо-
ти, сума яких сягає 60 млн грн. 
Ще більше дивує, що основним 
видом діяльності приватного 
підприємства є не будівництво, 
а навпаки – знесення.

«Справа в тому, що у нас є 
ліцензія на будівництво. По цій 
ліцензії у нас всі види діяльнос-
ті. У нас взята в оренду база, де 
знаходяться склади, механізми 
і так далі. Все, що потрібно 
для будівництва амбулаторій, 
у нас є», – запевняє співвласник 
ПП «Прогрес-Буд» Дмитро Юрі-
йович Парфенюк.

Ймовірно, директор департа-
менту має власний прихований 
інтерес. Про це свідчать його 
зв’язки з фірмою та лояльне 
ставлення до оцінки поданої нею 
тендерної документації.

До призначення на посаду 
директора департаменту Єв-
ген Кульчинський очолював 
ПП «Прогрес-Буд». До того ж 
йому належала 50% частка 
у підприємстві. Про це свідчать 
не лише відкриті реєстри, але й 
подана керівником департаменту 
декларація.

З початком роботи у депар-
таменті регіонального розвитку 
Євген Кульчинський продає свою 
частку у підприємстві синові сво-
го ділового партнера – Дмитру 
Дмитровичу Парфенюку.

Відповідь на запитання, чи 
пов’язані перемоги у відкритих 
торгах з тим, що директором де-
партаменту наразі є колишній 
співвласник ПП «Прогрес-Буд» 
Євген Кульчинський, Парфе-
нюк-старший не захотів давати. 
Дмитро Юрійович Парфенюк 
спочатку зробив вигляд, що 
не розуміє запитання, а потім 
передав телефон своєму синові 
Дмитру Дмитровичу Парфеню-
ку, який наразі є директором 
підприємства.

«Абсолютно не пов’язані. 
Його частку я офіційно викупив. 
Будь-хто з учасників мав змогу 
брати участь у торгах і вигравати. 
Я очікував, що будуть такі запи-
тання. Але я дам елементарний 
приклад: якби в мене батько, 
умовно кажучи, тримав би пе-
карню, це ж не означає, що я вже 
не маю право їсти там хліб», – по-
яснює Дмитро Дмитрович.

«Коли був Євген Володимиро-
вич, бізнесу ніякого не було, адже 
підприємство лише розпочало 
роботу. Він (тобто Євген Куль-

чинський) собі пішов займатися 
далі державною службою. А ми 
як займалися будівництвом, так 
і займаємося», – розповідає ди-
ректор ПП «Прогрес-Буд».

«Улюбленець» 
департаменту

Для ПП «Прогрес-Буд» осінь 
минулого року стала найбільш 
продуктивною у фінансовому 
аспекті. Шалений успіх в отри-
манні мільйонних підрядів екс-
фірми Євгена Кульчинського 
співпав із затвердженням його 
у вересні 2018 року директором 
департаменту.

Можна навіть прослідкува-
ти певне лобіювання інтересів 
конкретної фірми та неоднакове 
ставлення до різних учасників. 
Зокрема, у відкритих торгах 
на будівництво амбулаторії в с. 
Сінгури Житомирського району 
поруч із ПП «Прогрес-Буд» свої 
пропозиції подали три фірми: 
ДП «Фоворит ОПТ» ЗАТ «Фаво-
рит», ТОВ БК «Перспектива» та 
ТОВ БК «Сучасні технології».

Хоча вартість робіт двох фірм 
була дешевшою за ПП «Прогрес-
Буд», їх відхилили. Пропозицію 
ДП «Фаворит ОПТ» голова тендер-
ного комітету Євген Кульчинський 
запропонував відхилити через 
«невідповідність до умов тендер-
ної документації». Таку ж відмову 
отримало і ТОВ БК «Перспектива».

За нашим проханням гро-
мадська ініціатива «За чес-
ний тендер» ознайомилася та 

проаналізувала пропозицію 
переможця відкритих торгів 
ПП «Прогрес-Буд». Результати 
перевірки виявилися доволі ці-
кавими. Скрупульозно переві-
ряючи тендерну документацію 
конкурентів, керівник департа-
менту регіонального розвитку та 
голова тендерного комітету Євген 
Кульчинський «не побачив» ряд 
недоліків у документах своєї ко-
лишньої фірми.

«Прогрес-Буд» не надав цінову 
пропозицію в Систему упродовж 
одного робочого дня з дня опри-
люднення інформації про відхи-
лення тендерної пропозиції учас-
ника ТОВ «БК «Перспектива». Не 
надано й копію договорів оренди, 
які вимагалися вимогами тендеру. 
Також громадська ініціатива «За 
чесний тендер» не знайшла серед 
поданих переможцем документів 
підтвердження повноважень ди-
ректора на підписання тендерної 
пропозиції. І наостанок, перемо-
жець відкритих торгів не надав 
жодної завіреної копії ліцензій 
та дозволів на право займатися 
відповідною діяльністю.

«У них була правильна цінова 
пропозиція, якщо я не помиляю-
ся – найнижча. А те, що ви гово-
рите про ряд недоліків, то мені 
потрібно піднімати весь архів 
і всю історію передивлятися. Все 
відбувається на Прозорро», – по-
яснює директор департаменту 
регіонального розвитку Євген 
Кульчинський.

Громадська ініціатива «За 
чесний тендер» вважає, що дані 
недоліки, на які не звернув увагу 
замовник, можуть свідчити про 
упереджену оцінку тендерної 
документації.

«Замовник, відхиливши де-
шевші пропозиції двох учасників, 
з тих самих підстав, всупереч ви-
мозі п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України 
«Про публічні закупівлі», не від-
хилив пропозицію ПП «Прогрес-
Буд», чим також міг порушити 
такі принципи закупівель, як 
об’єктивна та неупереджена 
оцінка тендерних пропозицій, 
недискримінація учасників, до-
бросовісна конкуренція серед 
учасників, максимальна еконо-
мія та ефективність», – зазначає 

голова громадської організації «За 
чесний тендер» Святослав Клічук.

Всі вищезазначені аргумен-
ти дають підстави підозрюва-
ти, що директор департаменту 
регіонального розвитку лобіює 
інтереси своєї колишньої фірми, 
дискримінуючи інших. Це уже 
призвело до перевитрат коштів 
платників податків. Громадська 
ініціатива «За чесний тендер» 
звернулася зі скаргою до Управ-
ління Північного офісу Держа-
удитслужби у Житомирській 
області з проханням перевірити 
вищезазначені факти та у разі 
їх підтвердження вжити заходів 
для усунення порушень.

«Дерибан» на будівництві 
житомирських амбулаторій
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У стінах Житомирського національ-
ного агроекологічного університету 18 
жовтня відбувся Українсько-польський 
бізнес-форум, мета якого – налагодження 
тісних партнерських зв’язків між польським 
та українським бізнесом, а також між 
об’єднаними територіальними громадами. 

«Цей захід організовано спільно зі 
спілкою поляків Житомирської області. 
Це наша конкурентна перевага регіону, 
тому що є велика спілка і нам потрібно 
це використовувати, тому що є міцні куль-
турні зв’язки. Кілька разів їздив до Польщі 
спілкуватися з місцевим істеблішментом, 
і ,звичайно, треба запрошувати до себе. 
Звісно, будь-який візит до Польщі – по-
тенційна можливість привернути увагу 
підприємців до нашого краю», – розповідає 
директор Агенції регіонального розвитку 
Житомирської області Артем Сачук.

За словами організаторів, підготовка 
до форуму тривала півроку. На захід було 
запрошено 60-80 чоловік. Концепція така: 
близько 20 чоловік з польської сторони, 20 
представників громад і близько 20 місцевих 
і міжнародних інвесторів.

«Сьогодні приїхали до Житомира, 
адже хочемо подивитися, який потенці-
ал для розвитку інвестицій і торгівлі з 
Польщі в Україну, і з України в Польщу і 
в Євросоюз. Завдяки таким форумам ми 
можемо краще зрозуміти, що потрібно 
вирішити, зробити, щоб краще розви-
вати і великі підприємства, і малий і 
середній бізнес», – наголошує радник 
міністра розвитку Республіки Польща 
Кшиштоф Сівек.

Кінцева мета бізнес форуму – підпи-
сання меморандумів про співпрацю та 
договорів про партнерство.

Ірина Хоцька

Навпроти загально-
освітнього шкільного 
закладу № 17 місцева 
влада реконструювала 
старий фонтан.

Ще 30 серпня цього року на-
чальник управління капітального 
будівництва міської ради В’ячеслав 
Глазунов повідомив, що рекон-
струкція вищезгаданого об`єкта 
відбувається у межах відбудови 
стадіону «Спартак Арена», оскіль-
ки межує з цим проєктом.

Про те, чому відбулася затрим-
ка із відкриттям фонтану та коли 

все ж варто очікувати на офіційне 
його відкриття, журналісти «20 
хвилин» запитали у В`ячеслава 
Глазунова.

«Насправді відкриття та ре-
конструкція фонтану відбулися 
трошечки пізніше від очікуваного 
терміну лише тому, що ми не 
встигали суто фізично робити ре-
монтні роботи і тут, і там. Від 
учорашнього дня (15 жовтня, – ред.), 
об`єкт працює у тестовому режи-
мі. Думаю, що десь тижні зо 2 ще 
потрібно почекати до офіційного 
відкриття, оскільки ми ще все пе-
ревіряємо, тестуємо та робимо до-
даткову підсвітку води», – зазначив 
посадовець.

До речі, опікуватися «водним 
дивом» буде КП «Житомирводо-
канал», хоча раніше про це мало 
подбати КП «Зеленбуд» Житомир-

ської міської ради.
Чи подобається фонтан жи-

томирянам? Ми зібрали думки 
людей, та ось що з цього вийшло:

«Він, звісно, класний, але хо-
четься, щоб влада подбала ще і про 
наш комфорт. Приміром, нам 
дійсно не вистачає лавочок для 
зручності»;

«Раніше уся молодь збиралася 
за Виставковою аркою, що біля 
«Глобала», а тепер будемо біля 
фонтану»;

«Проєкт, може, і добрий, але 
думаю, що мешканці прилеглих 
будинків не будуть занадто раді 
таким досягненням. Все ж таки це 
відтепер будуть постійні гуляння 
та крики».

Дата офіційного відкриття 
фонтану вже зовсім скоро стане 
відома житомирянам.

У Житомирі стартував 
Українсько-польський 
бізнес-форум

«Водне диво» Житомира

Валерія Наумова

Нещодавно жителі Жито-
мирщини мали нагоду ско-
ристатися програмою від 
Нафтогазу «Газовий запас».

Це програма, яка дозволяє закупити 
ресурс газу на опалювальний сезон за літ-
німи цінами. Як повідомляли у «Нафтогазі 
України», мова йшла про вартість на рівні 
4 996,28 грн, крім того, ПДВ 20% – 999,25 грн., 
всього з ПДВ – 5 995,53 грн. за 1000 куб. м. 
Максимальний обсяг закупівлі газу за про-
грамою «Газовий запас» на одне домогоспо-
дарство не міг перевищувати 25 тис. куб. м.

«До 25 вересня можна було придбати 
газ за літньою ціною, і цією можливістю 
скористалося у Житомирській області 2400 

осіб. Ця програма стосувалася насамперед 
фізичних осіб, побутових споживачів», – роз-
повіла фахівець із зв’язків з громадськістю та 
пресою ПАТ «Житомиргаз» Катерина Чумак.

Проте чи дійсно така програма є ви-
гідною для жителів області – питання 
спірне. За словами споживачів, довіри до 
«Житомиргазу» немає. «Враховуючи те, 
як працює «Житомиргаз», то, чесно кажу-
чи, я б не ризикувала долучатися до такої 
програми, бо немає гарантії, що вартість 
виплат буде правильною, а не по такій ціні, 
як зараз», – ділиться Ірина.

Зазначається, що якщо ціна на газ 
взимку буде нижче, ніж сплачена за акцію 
у вересні, доведеться сплатити новий обсяг 
газу за новою, нехай і більш низькою, ціною, 
а за вже придбаний кошти не повернуть – 
просто цей обсяг буде, поки ціни знову 
підвищаться. Якщо ж ціна так і залишиться 
нижче, перерахунок буде можливий тільки 
після 1 квітня.

«Газовий запас»  
на Житомирщині:  
вигідно чи ні?
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Валерія Наумова

Завдяки «вікну 
життя», що відкрили 
у корпусі полового 
відділення Житомир-
ської міської лікарні 
№ 1, жінки можуть 
анонімно залишити 
новонароджених ді-
тей, від яких виріши-
ли відмовитися.

Це дозволить зменшити кіль-
кість ситуацій, коли дітей просто 
викидають.

«Ініціатива була всього ко-
лективу, оскільки на сьогодні 
дуже багато знаходять ново-
народжених дітей у лісах, на 
сміттєзвалищах, і щоб цього не 
траплялося, ми вирішили, щоб 

це вікно у нас працювало при 
пологовому будинку.

Для тих, хто не знає інструк-
цію користування «вікном життя», 
є вказівки біля нього. Це абсолют-
но анонімно, там немає ніякого 
відеоспостереження, будь-яка 
жінка з будь-якою дитиною може 
підійти до вікна, відкрити його, 
покласти дитину в колиску, за-
крити. І коли закривається вікно, 
то спрацьовує сигналізація, і по-
тім приходить дитячий лікар або 
акушерка», – розповідає завідуюча 
пологовим відділенням ЖМЛ № 1 
Світлана Данилюк.

Коли лікар забирає дитинку, 
то обов’язково проводить її огляд 
та документально оформлює не-
мовля. Після оформлення ди-
тинку направляють до дитячої 
лікарні, де проводять усі необхідні 
обстеження щодо стану здоров’я, 
а потім її переводять до дитячого 
будинку чи інтернату. 2 місяці є 
у жінки, щоб надати докази, що 
вона є мамою тієї чи іншої дити-
ни, і повернути її.

Чи бути відміні медичних 
довідок на Житомирщині?

Нещодавно з’явилася інфор-
мація, що у МОЗ планують від-
мовитися від медичних довідок. 
За словами міністерки охорони 
здоров’я Зоряни Скалецької, уся 
медична документація повинна 
відповідати стандартам країн Єв-
ропейського Союзу і Україна має 
відмовитися від бюрократичних 
документів і довідок.

Журналісти редакції «20 хви-
лин» вирішили дізнатися, яка си-
туація з медичними довідками на 
Житомирщині і чи готові від них 
відмовитися.

«Поки я ніяк не можу про-
коментувати відміну медич-
них довідок.  Якщо це буде 

в електронному вигляді – так, 
це чудово, але чи всі до цього 
готові? Я поки що собі це погано 
уявляю, ніяких нормативних до-
кументів з цього приводу немає, 
форм довідок у нас дуже багато, 
тому про які саме довідки йде 
мова – невідомо, тобто не визна-
чено, яку саме форму довідок 
хочуть скасувати.

Коли буде нормативний до-
кумент чи хоча б його проєкт, 
можна буде говорити про те, як 
він працюватиме на Житомир-
щині», – коментує в. о. начальни-
ка управління охорони здоров'я 
Житомирської міської ради Ірина 
Шкап.

Ірина Хоцька

Керівництво Жи-
томирської філії 
«Ощадбанку» повідо-
мило про готовність 
довогоочікуваних 
карток для тих людей, 
котрі попередньо 
зверталися стосовно її 
оформлення.

Нагадуємо, що картка жи-
томирянина – універсальна бан-

ківська карта, яку видає один із 
державних банків України «Ощад-
банк». За її допомогою можна 
отримати повний пакет банків-
ських та міських послуг, а першою 
інновацією такого проєкту стане 
реалізація пільгового проїзду 
у громадському транспорті.

До речі, послугою безко-
штовної видачі карти житоми-
рянина можуть скористатися 
пільгові категорії населення, 
а саме:

– учасники бойових дій;
– особи з інвалідністю I групи;
– особи з інвалідністю II групи;
– діти з інвалідністю;
– особи, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастро-

фи, віднесені до категорії 1;
– ліквідатори аварії на Чор-

нобильській АЕС, які належать 
до категорії 2;

– пенсіонери за віком;
– військовослужбовці з інва-

лідністю внаслідок бойових дій, 
учасники бойових дій та прирів-
няні до них особи;

– батьки військовослужбов-
ців, загиблих або померлих, або 
зниклих безвісти в результаті про-
ходження військової служби;

– вдови (вдівці) військовослуж-
бовців АТО;

– ветерани військової служби, 
органів внутрішніх справ, Націо-
нальної поліції; податкової полі-
ції, Державної пожежної охорони, 
Державної кримінально-вико-
навчої служби України, служби 
цивільного захисту, Державної 
служби соціальної зв'язку та за-
хисту інформації України;

– реабілітовані громадяни, 
які стали особами з інвалідністю 
внаслідок репресій або є пенсіо-
нерами.

Також безкоштовно картку 
отримають працездатні грома-
дяни, котрі отримують заробітну 
плату через «Ощадбанк». Для ре-
шти категорій населення вартість 
складатиме 120 гривень.

Близько 13 тис. містян вже 
стали власниками карток жито-
мирянина, а їх реалізація вже від-
бувається у 17 відділеннях банку.

У Житомирі 
з’явилося «вікно 
життя»: інструкція 
користування 

У місті триває видача 
картки житомирянина

У Житомирі вчергове страждають сіті-лайти біля 
зупинок. Цього разу постраждала зупинка по вулиці 
Київській. Невідомі розбили сіті-лайт, імовірніше за 
все, цеглою. Це не перший подібний випадок у місті. 
Від рук вандалів страждають не лише зупинки, а й 
вивіски, будівлі.

«15.10.2019 зупинка на Київській, цивілізація, 
можна сховатися від дощу!!! Все для вас, житоми-
ряни! Але поки існує «бидло», воно було, є і буде 
завжди, то зупинки треба робити залізобетонни-
ми», – йдеться в публікації на Фейсбук.

Під публікацією коментарі обурених житомирян, 
мовляв, коли ж подібні «кадри» припинять нищити 
місто:

«Бидло. Коли за подібні вчинки буде серйозне 
покарання, тоді таких ситуацій поменшає», – зазначає 
у коментарі Тетяна.

«Господи, звідки такі люди? Дивишся, здається, 
що навколо люди, як люди… Ну що їм з того – по-
бити, зламати, знищити… самі нічого не варті, а від 
них лише одні неприємності. Образливо…», – ко-
ментує Ганна.

«Патрульних взагалі не видно у місті, чи вони є 
взагалі?» – цікавиться Сергій під публікацією.

Вандали повертаються 
до Житомира: цього разу 
розбили сіті-лайт на Київській
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Нові штрафи  
для водіїв, які  
відмовляють у пере-
везенні пільговиків

З 20 жовтня 2019 року 
зросли штрафи за безпід-
ставну відмову від пільго-
вого перевезення громадян. 
Про це у межах проєкту «Я маю 
право» надали консультацію 
фахівці Регіонального центру 
з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги у 
Житомирській області

20 жовтня 2019 року набув 
чинності Закон України «Про 
внесення змін до статті 133-1 
Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення щодо по-
силення відповідальності за без-
підставну відмову у пільговому 
перевезенні окремих категорій 
громадян».

За безпідставну відмову 
від пільгового перевезен-
ня громадян передбачено 
штраф для перевізників у 
розмірі 50 неоподатковува-
них мінімумів доходів гро-
мадян, тобто 850 грн. Раніше 
цей штраф становив 8 нео-
податковуваних мінімумів.

Нагадаємо, що у випадках, 
коли водій чи власник авто-
буса відмовляють у пільговому 
проїзді і посилаються на те, що 
держава їм нічого не компенсує 
за перевезення, ви можете по-
силатися на статтю 37 Закону 
України «Про автомобільний 
транспорт».  У ній вказано: 
«Автомобільному перевізни-
ку, який здійснює перевезення 
пасажирів на автобусних марш-
рутах загального користування, 
забороняється відмовлятися від 
пільгового перевезення. Безпід-
ставна відмова від пільгового 
перевезення тягне за собою від-
повідальність згідно із законом».

У разі порушення фіксуйте 
відмову на відео, попросіть 
контакти свідків. Зібрані дані 
допоможуть вам у подальшо-
му подати заяву або скаргу 
до працівників поліції чи до 
Державної служби України з 
безпеки на транспорті. А за 
потребою захистити свої по-
рушені права у суді.

Виникли питання? За юри-
дичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів 
та бюро правової допомоги. 
Їх адреси та контакти ви мо-
жете знайти на сайті http://
zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/ 
у розділі «Місцеві центри».

Більше інформації про про-
єкт «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

Валерія Наумова

Ще 17 жовтня у Жи-
томирі повинні були 
нанести розмітку на 
площі Соборній.

Проте станом на 22 жовтня її 
так і немає. Журналісти «20 хви-
лин» вирішили запитати у за-
ступника міського голови Дмитра 
Ткачука, чому розмітку все ще не 
нанесли.

«Розмітки немає, оскільки 
поліція блокує цей процес. Ще 
на минулому тижні підрядник 
мав приступити до виконання 
робіт, але при двох спробах поча-
ти наносити розмітку з’являлися 
працівники поліції, які, погро-
жуючи штрафами, блокували 
цей процес, арг ументуючи 
свої дії тим, що дані роботи 
в обов’язковому порядку мають 
бути з ними погоджені. Бо без 
окремого узгодження і дозволу 
поліції вони будуть перешкоджа-
ти проведенню таких робіт», – 
розповів Дмитро Ткачук.

Проте чому не отримали по-
годження на нанесення розмітки 
від поліції – невідомо. За слова-
ми прессекретаря патрульної 
поліції Житомирської області 
Ігоря Іванюка, дозвіл не надали, 
оскільки така розмітка створює 
незручності і аварійну ситуацію 
для житомирян.

«Відповідно до тих змін, що 
були запропоновані по організа-
ції дорожнього руху, створюються 
незручності для мешканців міста, 
а також аварійно-небезпечне пере-
хрестя. Працівники відділу безпеки 
дорожнього руху не надають пого-
дження нанесенню нової розмітки, 
дане перехрестя залишається без 
змін», – зазначив Ігор Іванюк.

За словами представника па-
трульної поліції, ще у вересні від-
булося засідання комісії безпеки 
дорожнього руху у Житомирській 
міській раді, і там дійшли висно-
вку, що проєктанти повинні вне-
сти правки і зміни для того, щоб 
прибрати це аварійно-небезпечне 
перехрестя, після чого повторно 
надіслати їх до управління па-
трульної поліції для розгляду і по-
годження. Однак, як виявилося, 
нічого до поліції не надсилали 
і ніяких змін не вносили.

Ірина Хоцька

Зміни стосуються 
лише певних катего-
рій населення, котрі 
раніше мали про-
блеми при вирішенні 
цього питання.

Про це на власній сторінці 
у Facebook повідомила міністерка 
соціальної політики України Юлія 
Соколовська.

«Сьогодні (20 жовтня, – ред.) на 
засіданні Кабінету Міністрів ми 
спростили умови призначення 
житлових субсидій по декількох 
категоріях: дитячі будинки сімей-
ного типу, військовослужбовці, 
громадяни, старше 60 років, що 
перебувають у шлюбі та мешка-
ють у сільській місцевості, але за-
реєстровані за різними адресами, 

та сім`ї, у яких є причеп, з дати 
випуску якого минуло менше 5 
років», – поділилася Соколовська.

Отож згідно з урядовим рішен-
ням були внесені наступні зміни:

1. Надано право комісіям ор-
ганів місцевого самоврядування 

призначати житлову субсидію 
дитячим будинкам сімейного 
типу (ДБСТ) на понаднормову 
площу житла;

2. До загального доходу дитя-
чих будинків сімейного типу не 
буде враховуватися матеріальна 

допомога та стипендія дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, а також придбані 
ними транспортні засоби;

3. У сільській місцевості під час 
призначення житлової субсидії 
не будуть враховуватися доходи 
одного з подружжя пенсійного 
віку, який зареєстрований за ін-
шою адресою (це дозволить їм 
отримати допомогу на оплату 
житлово-комунальних послуг);

4. Субсидія військовослуж-
бовцям призначатиметься без 
отримання інформації про спла-
ту ними єдиного соціального 
внеску. Також було переглянуто 
алгоритм розрахунку платежу 
з наступного періоду.

У відомстві також зазначають, 
що всі отримувачі субсидій у цьо-
му опалювальному сезоні мати-
муть шанс заощадити частину 
коштів призначеної їм соцвиплати, 
оскільки старт подачі опалення 
в Україні відклався через аномаль-
но теплу погоду у жовтні.

Розмітка по-житомирськи:  
без нанесення,  
без погодження, без змін

Кабінет Міністрів спростив систему 
отримання українцями субсидій
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Обираємо кондиціонер  
та систему вентиляції для будинку

Кожен з нас хоче підтримува-
ти вдома нормальну, комфортну 
температуру, а також дихати сві-
жим повітрям. Це дуже важливо, 
і саме від вентиляції, принаймні, 
залежить те, чи буде свіже пові-
тря поступати в дім, наскільки 
воно буде чисте і безпечне і як 
добре будуть видалятись шкідли-
ві гази та запахи. Справа в тому, 
що в оселі часто формується не-
свіже повітря, насичене пилом, 
запахами, отруйними газами 
тощо. Воно не є корисним, на-
впаки, – може викликати задуху, 
алергію, кашель і навіть більш 
серйозні захворювання. Важливо 
розуміти, що кондиціонер – по-
бутовий електроприлад, що до-
зволяє регулювати температуру 
для створення в оселі комфорт-
них умов проживання, зазвичай 
він не здійснює вентиляцію. Не 
забувайте, що саме від якості 
кондиціонерів та систем вен-
тиляції залежить те, наскільки 
у вашому домі буде чисте і свіже 
повітря і наскільки прийнятна 
температура буде в будинку.

Зазвичай витяжну вен-
тиляцію встановлюють 
на кухні і у санвузлі 
(ванна, вбиральня), 
оскільки саме у цих 
приміщеннях найбільші 
виділення запахів та 
інших шкідливостей.

У ванній часто присутня над-
мірна вологість, через що може 
формуватися грибок, пліснява та 
конденсат, тому, якщо не встано-
вити надійну вентиляцію, можна 
стикнутися з чималою кількістю 
незручностей. У вбиральні фор-
муються неприємні запахи. Що 
стосується кухні, то ні для кого 
не секрет, що саме на кухні від-
бувається процес приготування 
їжі і саме там зазвичай зосеред-
жена чимала кількість різних за-
пахів, вуглекислого та чадного 
газу, диму. Втім, навіть житлові 
кімнати неодмінно потребують 
як подачі свіжого повітря для ди-
хання, так і видалення несвіжого.

Перед тим, як обрати систе-
му вентиляції або кондиціонер, 
важливо звернути увагу на типи, 
марки, споживчі якості, надійність, 
а також на те, наскільки така вент-
система і кондиціонер підходять 
саме для вашого житла.

КОНДИЦІОНЕР

За своєю конструкцією побу-
тові кондиціонери поділяються 
на кілька типів.

Віконні кондиціонери
Компресор і теплообмінни-

ки у цьому варіанті змонтовані 
в єдиному корпусі – це моно-
блочна система. Основною пе-
ревагою такого кондиціонера є 
виконання, разом з власне кон-
диціонуванням, провітрювання 
приміщення за допомогою по-
дачі підмішуваного зовнішнього 
повітря (припливна вентиляція). 
Подібні завдання вирішують 
мало які спліт-системи. Другий 
плюс –  дешевизна. Фактично 
це найдешевший варіант на 
сьогодні. Важливі мінуси – від-
носна шумність та необхідність 
великого отвору назовні для роз-
міщення кондиціонера у стіні 
чи вікні.

Мобільні кондиціонери
Чимось схожі на віконні 

варіанти, бо теж моноблочні. 
Схожі й мінуси – шумність та 
необхідність отвору назовні для 
викиду тепла чи холоду через 
комплектний гнучкий гофро-
ваний повітровід (відповідно 
вентиляція – тільки витяжна). 
А ще, як правило (є винятки), 
потребують регулярного зливу 
накопиченого всередині конден-
сату – вручну! Розраховані вони 
на установку у невеликі примі-
щення. Портативність (обмежена 
повітроводом!) дозволяє періо-
дично переміщати його у най-
більш зручне положення чи між 
приміщеннями. Однак з огляду 
на їх чималу вартість і слабкі 
можливості вибір кондиціонера 
такого типу для квартири – вкрай 
сумнівний! Згодяться хіба що 
для дачі, гаража, майстерні.

Настінні спліт-системи
Найпопулярніше рішення 

у питанні вибору кондиціоне-
ра в квартиру. Відрізняється 
поділом (спліт!) на два блоки. 

Один розташовується всере-
дині приміщення, другий – зо-
вні. Компресор встановлений 
у зовнішньому блокові. Блоки 
об’єднані електричними дротами 
і трубками для циркуляції охо-
лоджуючої речовини – фреону 
(холодоагент). Головний їх плюс – 
малошумність. Крім настінних, 
існують дорожчі спліт-системи 
канального типу, які подають об-
роблене повітря по повітроводах, 
але вони виправдані, радше, для 
великих приватних будинків.

Функції кондиціонера
Основне завдання кондиціо-

нера – охолодження повітря. На 
додачу майже всі сучасні системи 
обладнані функціями обігріву та 
осушення. Як правило, теплова 
потужність обігріву близька до 
потужності охолодження.

« П р и  в и б о р і  с п л і т -
кондиціонера найчастіші помил-
ки: експлуатація неінверторних 
систем взимку, неправильний 
розрахунок потужності, пога-
ний вибір місця розташування, 
некваліфікований монтажник, 
дешевий ненадійний бренд, по-
ганий розрахунок та виконання 
дренажних систем, неякісні ві-
броізоляція та заземлення», – 
зазначає директор ТОВ «КЛІМ-
ПОРТ» Сергій Неділько.

Важливий момент: спожи-
вання від електромережі в рази 
(!) менше за аналогічний по по-
тужності електронагрівач – це 
дуже вигідно! І ще одне: системи 
з ІНВЕРТОРНИМ керуванням 
компресором та вентилятора-
ми набагато краще працюють 
на обігрів взимку, а ще й тихіші 
та економічніші.

Крім цього, деякі кондиціо-
нери можуть виконувати:

• фільтрацію, очищення, 

дезодорацію, знезараження, іо-
нізацію;

• роботу за таймером, з ніч-
ним режимом тощо;

• вентиляцію.

ВЕНТИЛЯЦІЯ

Вентиляція житлових та до-
поміжних приміщень – це ор-
ганізований повітрообмін, при-
значений для створення в оселі 
повітряного середовища, спри-
ятливого для здоров'я та доброго 
самопочуття людини.

Залежно від способу, що ви-
кликає рух повітря, системи вен-
тиляції поділяють на природні 
(гравітаційні) та з механічним 
спонуканням, за призначен-
ням – на припливні, витяжні та 
змішані системи вентиляції. За 
зоною обслуговування системи 
вентиляції бувають місцеві та 
загальнообмінні, а за конструк-
тивним виконанням – канальні 
(з повітроводами) і безканальні, 
централізовані (одна система на 
кілька приміщень) та децентра-
лізовані.

Види систем вентиляції
Коли місця шкідливих ви-

ділень (диму, пилу, тепла, газів, 
парів тощо) у приміщенні – ло-
кальні і не можна допускати їх 
поширення по всьому примі-
щенню, застосовується місцева 
витяжна вентиляція (напри-
клад, кухонний витяжний зонт). 
У житлових та адміністративно-
побутових приміщеннях з підви-
щеним виділенням шкідливих 
речовин та/або теплоти для 
забезпечення в певному місці 
необхідних параметрів повітря 
зрідка використовується місцева 
припливна вентиляція.

Загальнообмінні витяжні 
системи вентиляції рівномір-
но видаляють повітря зі всього 
приміщення, а загальнообмінні 
припливні – подають і розподі-

ляють повітря по всьому об'єму 
приміщення. Якщо повітря, що 
подається, частково змішуєть-
ся з повітрям, що забирається 
з приміщення, то такі системи 
називаються припливно-рецир-
куляційними.

Системи, які здійснюють 
одночасно приплив і витяжку, 
називаються змішаними, тоб-
то припливно-витяжними, а ті 
з них, які обладнані теплооб-
мінниками (рекуператорами) 
для збереження тепла/холоду 
з викидуваного назовні пові-
тря,  –  рекуперативними. До 
них, зокрема, належать попу-
лярні децентралізовані стінові 
рекуператори – найдешевший 
з енергоефективних видів варіант 
систем.

Для забезпечення керуван-
ня параметрами повітря, що 
подається у приміщення (тем-
пературою, вологістю), регулю-
вання його кількості, захисту 
обладнання від перегріву або 
заморожування існують різно-
манітні елементи керування та 
автоматики: контролери, регу-
лятори, частотні перетворювачі, 
різноманітні датчики. Сучасний 
рівень технологій дозволяє під-
тримувати у приміщенні задані 
параметри повітряного середови-
ща у повністю автоматичному 
режимі.

Ключові моменти 
встановлення вентиляції 
та кондиціонера

Важливо розуміти, що як 
кондиціонер, так і вентиляція 
повинні бути надійними та ефек-
тивними. Саме ці якості най-
більш важливі для довгої роботи 
на високому рівні. Пам’ятайте, 
обираючи такі пристрої, важ-
ливо враховувати країну вироб-
ництва, авторитет торговельної 
марки, якість застосованих ма-
теріалів, потужність.



12 Середа, 23 жовтня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA



13 Середа, 23 жовтня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA



14 Середа, 23 жовтня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Транспорт

В Україні почнуть платити за «стукацтво»

Руслан Мороз

У Житомирській 
міській раді 17 жов-
тня 2019 року відбули-
ся повторні громад-
ські слухання щодо 
проєктів рішень 
виконавчого комітету 
Житомирської місь-
кої ради.

Слухання відбулися за ініці-
ативи Руслана Левицького. Для 
розгляду було запропоновано 
три питання: «Про затверджен-
ня умов конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусних марш-
рутах загального користування 
у м. Житомирі», «Про встанов-
лення вартості проїзду у місько-
му пасажирському транспорті 
загального користування», «Про 
встановлення видів та вартості 
проїзних квитків (пакетів) у місь-
кому громадському транспорті».

Слід зауважити, що тради-
ційно повідомлення про про-
ведення громадських слухань 

з'явилося на сайті міськради 
у день їх проведення, а в залі 
більшість представляли пере-
візники та водії маршрутних 
автобусів.

Перед початком учасникам 
громадських слухань необхідно 
було пред’явити паспорт грома-
дянина України, про що багато 
хто забув. Тому це призвело до 
певної суперечки перед їх по-
чатком. Самі слухання з такою 
досить повільною організацією 
почалися майже на годину піз-
ніше заявленого часу.

Нагадаємо, 4 вересня цього 
року у сесійній залі міської ради 

вже проводилися громадські слу-
хання, результатом яких стало 
зняття з розгляду виконкомом 
певних питань щодо підвищення 
вартості проїзду у громадському 
транспорті Житомира.

Управлінн я транспорт у 
і зв’язку міської ради 17 жовтня 
2019 року повідомило про повтор-
ні громадські слухання щодо про-
єктів рішень виконавчого коміте-
ту Житомирської міської ради. 
На жаль, всього мали змогу 
зареєструватися за правила-
ми лише 34 особи, з них мали 
право проголосувати 30 осіб.

Після тривалих дискусій та 
обговорень громадськості з пред-
ставниками виконавчих органів 
міської ради жоден із проєктів 
рішень виконавчого комітету 
Житомирської міської ради не 
був підтриманий. Більше того, 
дискусія часом приймала до-
сить різкий характер і, на думку 
присутніх, свідчила про фахову 
некомпетентність очільників від-
повідних управлінь міської ради.

Особливе зауваження 
викликали невиконані 
обіцянки щодо легаліза-
ції валідаторів у марш-
рутних автобусах, 
непрозорість наданих 
розрахунків щодо ви-
трат на експлуатацію 
автобусних маршрутів 
та якість наданих пере-
візниками послуг.

Таким чином, ми можемо 
констатувати, що протистояння 
між містянами та керівництвом 
міста щодо вирішення пробле-
ми транспортного сполучення 
у місті Житомирі не тільки 
залишилося, а й набуло більш 
гострого стану.

Ірина Хоцька

Верховна Рада Укра-
їни ухвалила закон 
«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
запобігання коруп-
ції» щодо викривачів 
корупції» (№ 1010). За 
це рішення проголо-
сували 252 народних 
депутати. Офіційний 
документ набуде чин-
ності вже з 1 січня 
нового року.

Поштовхом до втілення за-
думаного став занадто високий 
рівень корупційної складової 
в Україні, а також визнання 
владою факту особистісної 
поразки в намаганнях бороть-
би з корупційною діяльністю 

більшості загальносоціальних 
інституцій. Саме тому чинов-
ники вважають, що допомогти 
їм у цьому зможуть «стукачі». 
«Правоохоронні органи на сьо-
годні не можуть самостійно 
подолати корупцію. І у зв̀ язку 
з цим, ми вирішили запровадити 
додатковий юридичний захист, 
додаткові гарантії для викрива-
чів…», – аргументувала колектив-
но прийняте на парламентському 
засіданні рішення депутатка від 
партії «Слуга народу», заступ-
ниця голови Комітету Верховної 
Ради з питань антикорупційної 
політики Галина Янченко.

Отож відтепер законом 
буде передбачено не 
лише винагороду для 
викривачів корупцій-
них схем, а й надання 
державою інших гаран-
тій, зокрема, можливос-
ті анонімно надавати 
правоохоронцям  
інформацію про  
корупціонерів.

Депутатка додала, що в законі 
йдеться про правову та психо-
логічну підтримку викривачів, 
про захист їхніх трудових прав 
та інтересів у разі виникнення 
нагальної необхідності.

Повторна практика  
часів СРСР…

«Але одним з основних мо-
ментів законопроєкту є грошова 
винагорода, якою наша держава 
буде забезпечувати тих викрива-
чів, які надали важливу інфор-
мацію і фактаж для розкриття 
найбільших корупційних зло-
чинів. Йдеться про злочини від 
10 мільйонів гривень і вище», – 
акцентує увагу громадян України 
пані Янченко.

Тим часом народний депутат 
від «Батьківщини» Сергій Власен-
ко наголосив, що запроваджені 
норми законопроєкту складені 
таким чином, що «це закон не 
про викривачів, а про стукачів».

Водночас він зазначив, що 
анонімність і відсутність вимог до 
викривачів не надавати джерела 

отримання інформації про коруп-
ційну діяльність може призвести 
до повторення ситуації, що була 
за часів СРСР, згадавши випадки 
доносів сусідів на сусідів через 
будь-які побутові конфлікти.

Деталізація практики 
порядку виплати коштів  
та надання державних 
гарантій викривачам

Законом передбачено, що 
право на винагороду з боку дер-
жави має лише той викривач, 
котрий повідомив про коруп-
ційний злочин, грошовий роз-
мір предмета якого або завдані 
державі збитки від якого у 5 ти-
сяч і більше разів перевищують 
розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, встанов-
леного законом на час вчинення 
злочину.

До речі, розмір винаго-
роди викривача стано-
витиме 10% від грошо-
вого розміру предмета 
корупційного злочину.

Також у будь-якому випад-
ку розмір винагороди не може 
перевищувати трьох тисяч 
мінімальних заробітних плат, 
установлених на час вчинення 
злочину.

Також законом визначено, що 
у випадку, якщо звернення гро-
мадянина України до правоохо-
ронних органів із заявою щодо 
знаходження фактів корупційної 
складової у майбутньому стало 
причиною звільнення викривача 
та його близьких осіб з роботи, 
то усі вищеперераховані по-
страждалі підлягають негайно-
му поновленню на попередній 
роботі або посаді, а також їм 
виплачується середній заробіток 
за час вимушеного прогулу, але 
не більш як за один рік.

Зазначимо, що у прикінцевих 
положеннях Закону передбачено, 
що офіційно документ набере 
власної чинності вже з 1 січня 
2020 року, а відповідальним за 
роботу з викривачами стане 
Національне агентство з пи-
тань запобігання корупції 
України.

Під час громадських слухань щодо вартості 
проїзду в громадському транспорті житомиряни 
не підтримали жодної пропозиції влади
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Руслан Мороз

На Житомир на-
сувається глобальна 
екологічна катастро-
фа: майже 600 тисяч 
тонн отруйного ґрун-
ту вивезено в район 
Малинського ринку, 
аеропорту та дитячої 
лікарні у Станишівці.

Наше видання зазначало, що 
майже місяць тому жителі житлово-
го масиву «Крошенський» раптово 
почули різкий запах бензину. Тоді 
з’ясувалося, що біля Малинського 
ринку невідомий підрядник вла-
штовує майданчик для автостоянки 
самого ринку. Але земля, завезена 
для підняття рівня майданчика, 
виявилася повністю просякнутою 
нафтопродуктами та іншими неві-
домими речовинами, які виділяють 
різкий сморід бензину.

Вже 2 жовтня 2019 року члени 
громадської ради створили робо-
чу групу і того ж дня звернулися 
за допомогою до громадської ради 
при голові Житомирської обласної 
державної адміністрації і одразу 
увечері провели зустріч з очіль-
ником ОДА та спільну нараду 
робочих груп обох громадських 
рад. Віталій Бунечко тоді також 
підтвердив, що землю привезли 
з території колишньої нафтобази, 
де мають побудувати будівельний 
гіпермаркет «Епіцентр». Раніше 
цю інформацію підтвердив за-
ступник міського голови Сергій 
Кондратюк.

За наполягання громадськос-
ті на місце події були викликані 
екологічні служби, які відібрали 
зразки для дослідження. Отри-

мані результати шокували всіх!
Були відібрані зразки у декіль-

кох місцях після зняття заражено-
го ґрунту на глибині 20 сантиме-
трів. У пробі № 1 перевищення 
порівняно з умовно фоновою 
пробою № 4 складає майже 100 
разів! А у пробі № 2, яка відби-
ралася в районі аеропорту, при 
нормативній повній відсутності 
залишків неполярних вуглеводів 
їх було зафіксовано 19944 мг/кг, 
тобто перевищення норми від 
«абсолютної» у майже 20 тисяч 
разів, а від відносно «умовно чи-
стої» – фонової, у 1424 рази.

На нараді у голови Житомир-
ської ОДА мер Житомира Сергій 
Сухомлин сказав, що не в курсі 
того, що відбувається, хоча скан-
дал вже вийшов за межі нашої 

області. Губернатор дав розпо-
рядження розібратися з цим не-
подобством саме міській владі. Ця 
отрута несе смертельну загрозу 
здоров'ю людини. Нагадуємо, що 
пари й залишки нафтопродуктів 
шкідливі для здоров'я людини, 
а саме для серцево-судинної сис-
теми, дихальних шляхів та орга-

нів травлення, викликають також 
онкологічні захворювання. Однак 
найбільш цинічним було те, як 
у центрі села Глибочиця, поруч із 
домівками, криницями та ставком, 
викинули десятки машин ґрунту.

Перший результат роботи 
громадськості вже є. «Епіцентр» 
почав вивозити отруйний ґрунт 

з Глибочиці. Але в інших місцях 
він повністю залишився. Наше 
видання буде надалі слідкувати 
за ситуацією та висвітлювати ви-
везення отрути з усіх забруднених 
ділянок. Але також виникає пи-
тання щодо документів на будів-
ництво, яких, як відомо, немає.

Голова громадської ради при 
Житомирській обласній держав-
ній адміністрації Наталія Воли-
нець вважає, що це екологічна ка-
тастрофа: «Зараз почали вивозити 
ґрунт на полігон побутових від-
ходів у районі Крошні. «Епіцентр» 
заявив, що готовий виділити ко-
шти для додаткового обладнання 
полігону для зберігання заражено-
го ґрунту. Однак наші екологічні 
організації не готові відповісти, 
що саме потрібно зробити. Крім 
того, у середу, 23 жовтня, очіку-
ється, що приїдуть більш вузькі 
фахівці, які зможуть уточнити, 
якими саме продуктами забрудне-
ний ґрунт і які реактиви потрібні 
для його дезактивації. Наші еко-
логи не змогли надати формулу 

забруднюючої речовини, а від 
цього залежить вибір реактиву 
для обробки ґрунту».

Громадський діяч Ігор Малі 
наступним чином прокоменту-
вав дану ситуацію: «Ми змогли 
добитися, щоб ґрунт забрали 
з Глибочиці. А у районі аеропорту 
і Станишівки він, як і раніше, як 
лежав, так і лежить. У «Епіцентру» 
на даний момент немає жодного 
дозвільного документа на прове-
дення навіть підготовчих робіт. 
А вони зараз повним ходом б'ють 
палі і ведуть будівельні роботи. 
Була поліція на їхньому офісі, але 
роботи не припинилися. Про-
блематичним також є вивезення 
отруйного ґрунту на полігон по-
бутових відходів у районі Крошні. 
Цей ґрунт дуже отруйний. і полі-
гон просто не пристосований для 
його зберігання. Там, де робилися 
аналізи по зараженню нафтопро-
дуктами, проби бралися поруч 
із місцем зараження, коли сам 
ґрунт був вже прибраний. Такий 
рівень зараження свідчить про те, 
що який рівень отрути містить-
ся в самому початковому ґрунті, 
просто невідомо. Можливо, там 
перевищення допустимого рівня 
вже не в тисячі, а у мільйони разів. 
Крім того, у Житомирі немає фа-
хівців, які могли б дезактивувати 
такий ґрунт, тому що у Житомирі 
ще ніхто такого не робив. Немає 
ні реагентів, ні пристроїв для їх 
розпилення. У районі аеропорту 
велика меліоративна мережа, яка 
була створена ще в радянський час 
для відводу ґрунтових вод. Сто-
відсотково отрута зі зараженого 
ґрунту потрапить у цю систему 
і незабаром опиниться у колодя-
зях, річках – нашій питній воді».

Таким чином, екологічна 
катастрофа продовжується, а її 
вирішення просувається досить 
повільно для того, щоб своєчасно 
вирішити цю проблему.

Смертельна небезпека у Житомирі: вміст 
отрути у грунті у 1500 разів перевищує норму

Ірина Хоцька

У зв̀ язку з тим, що, 
за останніми даними 
ЗМІ, повітряний про-
стір України, можливо, 
перебуває в пелені 
небезпечного китай-
ського смогу, занепо-
коєні житомиряни 
звернулися до редакції 
з проханням підтвер-
дити чи спростувати 
медійні чутки.

Вже близько тижня місцеві 
мешканці та гості міста скаржать-
ся на щоранішню димку, подібну 
до смогу, котра накриває місто 
близько 5-ї ранку і більш-менш 
зникає до 9-ї години ранку.

Отож геркулесові стовпи 
терпіння та хвилювання за стан 
власного здоров̀ я стосовно цього 
приводу луснули у житомирян, 
і соціальна мережа Фейсбук пере-
повнена дописами. «Вийшов на 
вулицю, все, мов у тумані. Мені 
одному здається, що це точно не 
туман?» – зазначає користувач 
мережі Alex Kolodyazhni.

Проте начальник відділу орга-
нізації заходів цивільного захисту 
управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної 
роботи Житомирської обласної 
державної адміністрації Леонід 
Виговський заспокоює житоми-
рян, що це лише сезонний туман, 
але ніяк не смог.

«Смог завжди пахне димом. 
Такого запаху немає, оскільки 
востаннє таке явище у Житомирі 
спостерігалося ще 2016 року, коли 
весною була дуже сильна засуха 
і горіли ліси. А зараз це лише 
туман. Це точно», – спростовує 
підозри містян Леонід Виговський.

Зазначимо, що цьогоріч у місті 
почастішали випадки масового 
спалювання листя дерев, що та-
кож, безумовно, впливає на атмос-
ферні зміни.

Чи то смог у Житомирі, чи то ні?

 Вивезення отруйного грунту з Глибочиці

 Результати експертизи
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Ірина Хоцька

Будемо відвертими, 
що, можливо, ніхто 
з нас ніколи б і не став 
думати про відмову 
від централізованого 
теплопостачання бу-
динків, якби тарифи 
на комунальні послу-
ги в Україні не стали б 
космічними. У зв'язку 
з цим ми довідалися, 
що потрібно зробити, 
щоб все було законно, 
аби з легкістю пере-
йти на автономне 
опалення.

Почнімо з того, що згідно 
з діючим законодавством Украї-
ни, а саме наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства України № 169 від 
17 вересня 2019 року «Про затвер-
дження Порядку відключення 
споживачів від систем централі-
зованого опалення та постачання 
гарячої води», відключити від 
опалення можна не тільки весь 
багатоквартирний будинок, а й 

окрему квартиру чи нежитло-
ве приміщення будинку.

Це підтвердив депутат Жи-
томирської міської ради про-
фільної комісії з питань ЖКГ та 
інфраструктури Ігор Скоропад 
і прокоментував випадок із ціл-
ковитим відключенням від тепла 
цілого багатоповерхового будинку 
наступним чином: «Звісно, що від-
ключити будинок від централі-
зованого опалення можна. Але 
лише у випадку, якщо на це згодні 
більше 50% власників квартир, які 
так само користуються таким ви-
дом опалення і не є проти. Тобто 
потребується колективна згода 
мешканців багатоповерхівки».

Але звернімо власну увагу ще 
на таку річ: здається на перший 
погляд, що процедура відключення 
є легкою та швидкою, але перед 
тим, як це зробити, колективне 
рішення мешканців багато-
поверхівки перевіряється на 
несуперечність із Постановою 
Кабінету Міністрів України 
«Про порядок відключення 
багатоповерхових будівель від 
теплопостачання», а також зі 
Схемою теплопостачання міста.

Загалом детальніше алго-
ритм процесу відключення 
багатоповерхового будинку 
від опалення виглядатиме 
наступним чином:

1. Зацікавлена (або уповнова-
жена) особа від будинку попере-

дньо звертається до теплопоста-
чального підприємства міста або 
до виконавчих органів влади міста, 
що профільно контролюють робо-
ту таких підприємств, з питанням, 
чи взагалі технічно можливо таке 
відключення конкретного будинку 
з урахуванням фактичного про-
ходження мереж затвердженої 
схеми теплопостачання міста.

2. Якщо ця попередня, навіть 
усна відповідь не буде містити ре-
альних технічних неможливостей 
відключення від централізованого 
опалення, то співвласники цього 
житлового будинку мають провес-
ти загальні збори з цього питання 
і прийняти рішення про бажання 
відключення від централізованого 
опалення і переходу на іншій ва-
ріант теплопостачання. Рішення 
вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосувало 75% голосів 
співвласників.

3. Після цього уповноважена 
зборами особа(–и) подає до ор-
гану місцевого самоврядування 
заяву про відключення житлового 
будинку від централізованого во-
допостачання або водовідведен-
ня гарячої води, яка складається 
у довільній формі, із зазначенням 
причини відключення, а також 
інформацію про намір влашту-
вання в будівлі систем індивіду-
ального чи автономного тепло-
постачання. До заяви додається 
протокол або витяг з протоколу 
зборів співвласників багатоквар-
тирного будинку про ухвалене 

рішення та зазначаються особи, 
уповноважені представляти ін-
тереси співвласників.

4. Орган місцевого самовряду-
вання передає на розгляд відпо-
відної комісії подані документи, 
і ця комісія, не рідше ніж один 
раз на місяць, розглядає такі за-
яви і надає свій висновок, який 
носить рекомендаційний харак-
тер, для остаточного прийняття 
рішення органом місцевого само-
врядування.

5. Якщо таке рішення органу 
місцевого самоврядування є по-
зитивним, співвласники забез-
печують фінансування розробки 
відповідного проєкту і виконання 
технічних умов усіх зацікавлених 
служб.

6. Відключення будівлі здій-
снюється лише в міжопалюваль-
ний період, але не пізніше ніж 
1 вересня.

«Отож, якщо усі норми є до-
триманими, то згідно з рішен-
ням спеціальної комісії на рівні 
заступника мера, має право роз-
глядатися колективна заява людей 
про відключення будинку від цен-
тралізованого теплопостачання», – 
підкреслив Ігор Скоропад.

Другий варіант – відклю-
чення окремої квартири  
чи нежитлового  
приміщення будинку.

Дані дії є можливими лише 
у випадку, який встановлюється 

і регулюється нормами Закону 
«Про житлово-комунальні по-
слуги». З цього виходить, що 
якщо станом на 1.05.19 не мен-
ше як половина квартир та не-
житлових приміщень будинку 
вже є відокремленими від ЦО 
та ГВП, то власники квартир та 
нежитлових приміщень, які ще 
є приєднаними до таких мереж, 
не зобов’язані, але мають право 
виключно за власним рішенням, 
у встановленому порядку, який 
визначений 3-м розділом вищез-
гаданого наказу Мінрегіонбуду, 
відокремити (відключити) від 
них свою квартиру чи нежитло-
ве приміщення та влаштувати 
систему індивідуального тепло-
постачання.

Насамкінець депутат рекомен-
дує не зволікати з діями, якщо ви 
впевнилися у власному рішенні, 
а починати збирати документи 
вже весною, бо завершення про-
цедури повинно припасти на 
будь-яке число будь-якого місяця, 
але до 1 вересня поточного року 
(перед початком опалювального 
сезону – авт.)

Зауважимо, що до того 
часу на руках вже по-
трібно мати проєкти від 
тих інстанцій, котрі ро-
битимуть вам опалення 
та звернення до постій-
ної комісії Житомирської 
міської ради.

Ірина Хоцька

Через глобальні змі-
ни клімату та збіль-
шення протяжності 
літнього температур-
ного режиму погоди 
у Житомирі повторне 
цвітіння стає нормою 
речей.

Більше двох тижнів макси-
мальна температура повітря 
в Україні тримається близько 
+22 градусів Цельсія. Тому не 
дивно, що спускаючись нашим 
Чуднівським мостом, можна по-
бачити рясний цвіт, що з̀ явився 
на каштанових деревах. Такі ж ви-

клики природи можна побачити 
у м. Дніпрі, але найбільше дивує 
столична сакура та херсонський 
бузок, що близько 3 днів тому 
почав радувати українців красою 
свого цвітіння.

Столичні спеціалісти сфери 
агрометеорології заспокоюють 
українців з цього приводу. «По-
вторне цвітіння плодових дерев 
в Україні дійсно перестає бути 
аномалією і спостерігається все 
частіше, оскільки рослини наразі 
перебувають у стресовій ситуації. 
Це перш за все пов'язано зі зміною 
температурного режиму, тобто 
глобальним потеплінням у світі. 
А тому кожна рослина, яке має 
свою сумарну температуру для 
цвітіння, отримуючи надлишок 
тепла, зацвітає повторно», – комен-
тує керівник відділу агрометео-
рології Гідрометцентру України 
Тетяна Адаменко.

Пані Адаменко резюмує, що 
отримання великої кількості тепла 
для рослин також не є доброю річ-
чю. «Ще за весняно-літній період 
рослини встигають накопичити не-
обхідну кількість тепла, встигають 

розквітнути і принести плоди на 
початку серпня. За цим слідує пе-
ріод опадання листя і підготовки до 
зимового періоду. Однак на вулиці 
триває літо, і рослини, опинившись 
у такій стресовій ситуації, продо-

вжують накопичувати необхідне 
для цвітіння тепло і знову зацвіта-
ють. Такі випадки стали спостеріга-
тися не тільки у південних регіонах 
країни. Раніше це спостерігалося 
на Буковині, тепер – Полтавщина, 
Житомирщина, Дніпропетровщи-
на, і такі явища цьогоріч, ймовір-
но, будуть траплятися не тільки 
на території всієї України. Тож це 
аномалія, яка поступово стає нор-
мою», – зауважує фахівець.

Насамкінець зазначимо, що 
навіть незважаючи на те, що за 
останнє десятиліття в Україні 
існує тенденція щодо випадків 
захворюваності дерев, особливо 
каштанів, а коріння вже не отри-
мує потрібних йому поживних 
речовин, дерева деякий час все 
ще мають певний запас енергії, 
яку їм нікуди дівати. Тому нерідко 
ми стаємо свідками повторного 
цвітіння дерев протягом сезону.

Як житомирянам відмовитися від 
централізованого опалення: інструкція

Житомирська аномалія, або Як в осінньому 
місті повторно квітнуть дерева
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Руслан Мороз

Причиною став 
конфлікт між меш-
канцями прилеглих 
будинків та забудов-
ником і міською вла-
дою.

Ми повідомляли про суть 
конфлікту у матеріалі «Проєкт 
«Смерть» на дитячому майдан-
чику: мешканці будинків по про-
спекту Незалежності за гроші та 
примарні обіцянки погодились на 
будівництво АЗС біля своїх осель». 
Тоді, не знайшовши згоди на пере-
мовинах, забудовник чітко заявив, 
що скандальне будівництво про-
довжиться у будь-якому випадку.

Нагадаємо, що мова йде про 
події, які тривають вже більше 
двох років. Перманентна війна 
мешканців багатоповерхівок 
у районі міськмолзаводу у місті 
Житомирі закінчилася поразкою 
містян, які неодноразово зверта-
лися до усіх інстанцій з вимогою 
допомогти скасувати дозвіл на 
будівництво автозаправної станції 

на земельній ділянці за адресою: 
м. Житомир, проспект Незалеж-
ності, 29.

І ось зараз новий виток проти-
стояння. У вівторок, 22 жовтня, 
мешканці прилеглих будинків 
повідомили, що вони з 17-ї го-
дини 22 жовтня 2019 року до на-
ступного ранку перекривають рух 
транспорту. Перед акцією було 
розповсюджено повідомлення 
наступного змісту: «Будівництво 
АЗС у Житомирі по проспекту 
Незалежності, 29 є порушенням 
ст. 50 Конституції України, так як 
зазіхає на життя і здоров'я жителів 
сусідніх будинків. Крім того, не 

проведено оцінку впливу даного 
будівництва на довкілля. Ст. 71 
ЗК України визначає будівництво 
АЗС на землях автомобільного 
транспорту та дорожнього гос-
подарства, а дана ділянка призна-
чена для громадської забудови. 
Порушені також санітарні та бу-
дівельні норми. Виконавча влада 
Житомира цього бачити не хоче, 
змушуючи людей йти на конфлікт 
з ТОВ «ЮПІДЖІ». Допоможіть, 
будь ласка, відновити справедли-
вість».

Нагадуємо, що, на думку 
мешканців будинків, частина до-
кументів була сфальсифікована, 

частина – надана з порушеннями, 
але міська влада в особі Житомир-
ського міського голови Сергія Су-
хомлина категорично заперечує 
ці звинувачення та говорить про 
можливу компенсацію від забу-
довника.

З жовтня цього року роботи 
на будівництві активізувалися. 
Мешканці району також зі свого 
боку знову вийшли на акції про-
тесту. Забудовником, як вважають 
жителі багатоповерхівок, були на-
йняті «тітушки», а також дійшло 
до того, що у дворі будинку по 
проспекту Незалежності, 37 була 

підірвана газова граната. Мешкан-
ці не на жарт залякані.

Протистояння між жителями 
району та забудовником призве-
ли до втручання міського голови 
Сергія Сухомлина. Так, було за-
пропоновано організувати зустріч 
представників громадськості та 
жителів району із забудовником 
у кабінеті міського голови. Але 
коли на цю зустріч намагалися 
потрапити журналісти газети «20 
хвилин», радник міського голови 
Олександр Черняхович не допус-
тив їх. Про те, як розгортатимуть-
ся події далі, – читайте згодом.

Мешканці будинків біля АЗС,  
що будується по проспекту  
Незалежності, знову перекривають дорогу

Ірина Хоцька

17 жовтня 2019 року 
на сайті Верховної 
Ради з̀ явилася заява 
про те, що колектив-
ним депутатським 
рішенням у 249 голо-
сів було підтримано 
підписання Закону 
України № 1231 «Про 
верифікацію та мо-
ніторинг державних 
виплат».

Про це повідомило інфор-
маційне управління апарату 
Верховної Ради на офіційній 
веб-сторінці парламенту Укра-
їни: «Прийнято Закон "Про 
верифікацію та моніторинг 

державних виплат". Цей Закон 
визначає правові та організаційні 
засади здійснення верифікації 
та моніторингу державних ви-
плат в Україні. Метою цього За-
кону є підвищення адресності 
державних виплат, сприяння 
розбудові системи соціального 
забезпечення, а також забезпе-
чення ефективного використання 
бюджетних коштів. Крім цього, 
Законом врегульовуються осно-
вні питання збору, обробки та 
аналізу інформації, отриманої 
від суб’єктів надання інформа-
ції, а також визначено основні 
етапи верифікації та перелік ін-
формації, яка використовується 
для здійснення верифікації та 
моніторингу державних виплат».

Ознайомившись із докумен-
том, розуміємо, що під катего-
рію «державні виплати» підпа-
дають пенсії, допомоги, пільги, 
субсидії, соціальні стипендії, 
інші виплати, що здійснюються 
за рахунок коштів державного, 

місцевих бюджетів та фондів 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального і пенсійного 
страхування.

Основна мета  
ухваленого Закону

Згідно із текстом прийнятого 
документу, у майбутньому його 
головним завданням та покли-
ком стане підвищення адресності 
державних виплат громадянам 
України, сприяння розбудові сис-
теми соціального забезпечення, 
а також забезпечення ефектив-
ного використання бюджетних 
коштів країни. Тому для якнай-
швидшої реалізації прийнятого 
Закону в Україні буде створено 
центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечить форму-
вання та реалізацію державної 
фінансової та бюджетної політики 
під час здійснення повноважень 
по верифікації та моніторингу 
державних виплат.

Порядок проведення 
державної перевірки

Верифікація державних виплат 
буде здійснюватися шляхом здій-
снення спеціально призначеними 
контролюючими органами інфор-
маційно-аналітичної методики, 
що являє собою автоматизовану 
систему накопичення, обробки 
та аналізу інформації, отриманої 
від суб'єктів надання інформації. 
Простіше кажучи, це реалізація 
комплексу заходів щодо збору, 
проведення аналізу і порівняння 
параметрів інформації, а також 
виявлення невідповідності даних 
в автоматизованих інформаційних 
системах, реєстрах, базах даних.

Ключові моменти
1. Усі отримувачі державних 

виплат будуть охоплені автоматич-
ною перевіркою наданої громадя-
нином інформації, без можливого 
людського втручання, шляхом 
перевіряння даних з державних 

реєстрів та баз даних;
2. Додаткова перевірка орга-

нами, які здійснюють державні 
виплати, буде проводитися тіль-
ки стосовно тих, щодо кого було 
виявлено недостовірність даних, 
поданих особою при призначенні 
державних виплат;

3. За результатами верифіка-
ції Міністерство фінансів України 
надаватиме лише рекомендації 
стосовно результатів перевірки. 
Тобто повідомляти відповідні ор-
гани про виявлені невідповідності 
даних або про необхідність їхньо-
го усунення в різних автоматизо-
ваних інформаційних системах, 
реєстрах базах даних.

Насамкінець зазначимо, що 
повноваження щодо встановлення 
порядку здійснення верифікації 
державних виплат й визначення 
порядку адміністрування інфор-
маційно-аналітичної платформи 
перевірки наданої громадянами 
України інформації покладено на 
Кабінет Міністрів України.

Рада ухвалила закон  
про перевірку субсидіантів та пенсіонерів
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Ірина Хоцька

Мандрівний між-
народний фестиваль 
документального 
кіно «Docudays UA», 
котрий висвітлює 
необхідність за-
хисту прав людини, 
повторно завітав до 
Житомира.

Неурядова громадська органі-
зація «Сучасний формат» вже 11-й 
рік поспіль проводить фестиваль 
у Житомирі. Цьогоріч було обрано 
7 стрічок, які продемонструють 
у кінотеатрі «Україна» з 21 до 
26 жовтня.

Важливою складовою заходів 
є дискусії з фахівцями та спеціа-
лістами правознавчої галузі, під 
час яких глядачі матимуть на-
году обговорити фільми із ними 
та порушити важливі питання 
сьогодення.

Провідним лейтмотивом 
запропонованих стрічок стане 
питання «Дозволити програмі 
змінити вашу свідомість?» сто-
совно того, як змінюється наше 
повсякдення, звички та способи 
комунікації з появою цифрових 
технологій. Які нові можливості 
вони відкривають для дослі-
дження реальності та які загрози, 
пов’язані з контролем та інфор-
маційною безпекою, криються 
у цифровій мережі.

Насамкінець зазначимо, що 
організатори кінофестивалю 
також схвилювалися питанням 
прав дітей у контексті шкільного 

булінгу, тому повідомляють, що 
вже цією осінню близько 200 шкіл 
зі всієї України готові підтримати 
провідну ідею організації заходу 
подібних кінотижнів, але вже під 
назвою DOCU/ТИЖДЕНЬ. «Ідея 
проведення в школах DOCU/
ТИЖНЯ народилася з тих вра-
жень, які ми щороку набуваємо, 
спілкуючись з підлітками під 
час перегляду та обговорення 
ними стрічок нашої спеціальної 
фестивальної програми DOCU/
ЮНІСТЬ. Переконані, що доку-
ментальне кіно може стати новим 
освітнім інструментом, якого так 
не вистачає нашим школам. І на 
відміну від традиційних, дозволяє 
не тільки наблизити тему обго-
ворення до учнів, а й сприяє їх 
максимальному емоційному за-
лученню та мотивує до пошуку 
рішення проблем, що є однією 
з основ ефективного освітнього 

процесу», – ділиться координатор-
ка заходу Олена Шульга.

Графік розкладів кіносе-
ансів:

Понеділок (21.10) 19:00 – «Біла 
мама».

Вівторок (22.10) 19:00 – «Коли 
ягнята стають левами».

Середа (23.10) 19:00 – «Неспокій».

Четвер (24.10) 16:00 – «Дівчина 
проти гравітації» та «Послухай».

П’ятниця (25.10) 19:00 – «Чис-
тильники».

С у б о т а  ( 2 6 . 1 0 ) 
19:00 – «Bellingcat: Правда в світі 
постправди».

Вхід є вільним для всіх бажа-
ючих.

Кінофестиваль «Docudays UA»  
вже у Житомирі

Головне управління 
Пенсійного фонду Укра-
їни в Житомирській 
області нагадує робо-
тодавцям та найманим 
працівникам про необхід-
ність легального оформ-
лення трудових відносин.

Якщо роботодавець видає своїм пра-
цівникам заробітну плату «в конверті» 
без оформлення трудового договору, 
без занесення відповідного запису про 
місце роботи в трудовій книжці або за-
робітна плата, нарахована згідно з роз-
рахунковою відомостю, менше тієї суми, 
що знаходиться «в конверті»

Працівник втрачає:
 ● офіційну щомісячну заробітну 

плату, із розрахунку якої буде призна-
чатися пенсія згідно з чинним пенсій-
ним законодавством, а при роботі без 
договору – і весь страховий стаж;

 ● оплату щорічної відпустки (від-
пускні) і саму відпустку, що належить 
працівникові за законом;

 ● грошову компенсацію за невико-
ристані дні відпустки при звільненні;

 ● суму індексації заробітної плати 
у зв’язку з підвищенням індексу цін;

 ● всі інші передбачені чинним за-
конодавством види доплат (за роботу 
в нічний час, за понаднормову роботу 

та роботу у святкові дні тощо);
 ● допомогу по тимчасовій непра-

цездатності на час перебування на лі-
карняному, а жінки – ще й допомогу по 
вагітності та пологах;

 ● оплату відпустки по догляду за 
дитиною до досягнення нею 3-річного 
віку;

 ● суму відшкодування збитку у ви-
падку трудового каліцтва або профзах-
ворювання (регрес), а також виплати 
одноразової допомоги (в т. ч. родині 
у випадку смерті працівника);

 ● вихідну допомогу при звільненні 
працівника під час скорочення штатів;

 ● допомогу по безробіттю, розмір 
якої залежить від офіційної середньо-
місячної заробітної плати;

 ● можливість працівником оскар-
жувати через суд питання будь-якої 
дискримінації його роботодавцем.

Необхідно пам’ятати, що не-
легальні трудові відносини 
мають негативні наслідки як 
для найманих працівників 
(відсутність гідної пенсії та 
інших соціальних виплат та 
пільг), так і для роботодавців 
(у вигляді значних штрафів).

Захистіть себе – працюйте легально!

Головне управління  
Пенсійного фонду України  

в Житомирській області

Заробітна плата  
«у конверті». Вигода  
чи небезпека?Андрій Козаченко

Одна з перших красунь українського 
кіно Раїса Недашківська нещодавно разом із 
колегами знялася у проєкті «Доторкнись до 
історії». Фото опублікувала газета «Бульвар 
Гордона».

Її життя – ролі у культових стрічках.
Краса і талант нашої землячки пода-

рували їй багато визначних ролей. У куль-
товому українському серіалі «Роксолана» 
Раїса зіграла матір головної героїні – пані 
Лісовську. Цікаво, що це прізвище є дуже 
поширеним саме на Малинщині, звідки 
родом актриса. Власне прізвище народної 
артистки також має цікаву історію.

– Усі Недашківські, яких я зустрічала 
в Сибіру, в Австралії, у Сполучених Шта-
тах, родом із Житомирщини. У Малині 
місцевий історик подарував мені книжечку 

«Історія Недашок». Там написано, що ми 
з околичної шляхти – вона у 100-кілометро-
вій зоні князів охороняла, шатри ставила, – 
розповідає Недашківська.

Актриса каже, що в її селі всі одне пріз-
вище носять, тому відрізняли один одного 
за прізвиськами.

– Нас, наприклад, називали Бувсунами. 
Спочатку ми були безунами, тобто «без 
унії». Отже, мої предки не ополячились, 
не олитовились – вони залишалися вірні 
православ'ю, – каже Раїса.

Якось творча група привезла «Лiсову 
пiсню» в її рідне село Старі Вороб'ї Малин-
ського району. Зібралися всі односельці, 
навіть з маленькими дітьми прийшли, 
«начальства» наїхало.

– Після перегляду пішли до нас у хату, 
де вже був накритий стіл. Баба Санька моя 
натішитися не могла: «Раєчка, я наче твоє 
весілля справляю».

Актриса згадує, як 
батько водив донечку-
школярку їхні землі 
подивитись – між Не-
дашками й Вороб'ями.

– Я бачила там 
згарище на місці хати, 
старий яблуневий сад 
і затягнуту мулом ко-
панку, де колись рибу 
коптили. А ще могили 
своїх родичів. Там ле-
жать мої дідусь і ба-
буся, які померли від 
голоду у 1932-му…

Фото: Раїса Недаш-
ківська та Нонна Мор-
дюкова у культовому 
фільмі «Комісар»

Усі Недашківські - 
родом із Житомирщини



19 Середа, 23 жовтня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Кримінал

На Звягельщині 19 жовтня 
відбувся наїзд на місцевого 
жителя.

Як інформує відділ комунікації поліції 
Житомирської області, водій автомобіля 
«Volkswagen Caddy», 41-річний житель 
райцентру, не впорався з керуванням, ви-
їхав за межі проїзної частини, де на узбіччі 
знаходились пішоходи.

Унаслідок ДТП постраждав 30-річний 
звягельчанин. З отриманими численними 
тяжкими травмами чоловіка було госпі-
талізовано до реанімаційного відділення 
Новоград-Волинської лікарні.

Також відомо, що у поточному році 
горе-водій чотири рази притягувався 
до адміністративної відповідальності 
за порушення правил дорожнього руху, 
двічі з них – за кермування у нетверезо-
му стані.

На Житомирщині 
трагічний випадок: 
19-річний хлопець загинув 
під колесами потяга

На Житомирщині смер-
тельно травмовано моло-
дика під колесами потягу.

Як повідомляють на сайті поліції 
Житомирської області, 20 жовтня на 
посадочній платформі «Чернявка» па-
сажирським потягом смертельно трав-
мовано людину.

Як було встановлено, 19-річний жи-
тель с. Романівки перебував на краю 
платформи в очікуванні прибуття за-
лізничного транспорту.

За словами очевидців, він стояв 
у навушниках, спиною до потяга, що 
наближався. У результаті при боковому 
зіткненні з локомотивом хвилею повітря 
хлопця відкинуло убік на кілька метрів. 
Від отриманих травм він загинув на місці.

Поліція Житомирщини 
затримала молодика, що під 
час застілля наніс смертель-
ні поранення жителю Бер-
дичева, а також травмував 
свою співмешканку.

Все це бачили діти, що перебували вдо-
ма у момент вбивства. Як повідомляють 
у відділі комунікації поліції Житомирської 
області, про трагічну подію повідомила 
14-річна дівчинка, донька потерпілої.

За інформацією поліції, того вечора на 
кухні відбувалось застілля за участі трьох 
людей: господарки, її співмешканця та зна-

йомого. На певному етапі між чоловіками 
на ґрунті ревнощів виник конфлікт, у ході 
якого один з них схопився за ножа. У резуль-
таті жінка отримала різані рани обличчя, 
а 41-річний знайомий, житель Бердичева, 
смертельне ножове поранення в область 
серця. Агресивний співмешканець з місця 
події відразу втік.

17 жовтня його вдалося затримати 
в одній із нежитлових будівель на околиці 
Києва, де він переховувався від правоохо-
ронців. Нині йому оголошено про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 115 (умисне вбивство) 
Кримінального кодексу України та обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою.

Оголошено підозру  
горе-водію, що наїхав  
на жителя Звягельщини

Фатальне застілля: затримали 
вбивцю жителя Бердичева

22 жовтня до редакції «20 
хвилин» звернулися жито-
миряни з інформацією про 
можливе замінування Жи-
томирської ОДА.

За інформацією, наданою 
на сайті поліції Житомирської 
області, на електронну пошту 
ГУНП надійшов лист загрозли-
вого змісту.

На місці події працювали слід-
чо-оперативні групи ГУНП та місь-
кого відділу поліції, працівники 
вибухотехнічної служби, кінологи 
зі службовими собаками, патруль-
ні та інші підрозділи поліції.

Правоохоронці разом із нацг-
вардійцями обмежили доступ 
до потенційно небезпечної тери-
торії та провели евакуацію лю-
дей з адміністративних будівель. 

Фахівці-вибухотехніки та кінологи оглянули 
приміщення і прилеглу територію.

Жодних вибухових пристроїв чи інших 
предметів, які могли б становити загрозу 
безпеці громадян, у результаті обстежень 
не виявлено.

Тривають заходи зі встановлення автора 
листа загрозливого змісту.

У Житомирі чергове 
«замінування» обласної 
державної адміністрації
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	В будівельну	компанію	на	пост.	роботу	в	
м.	Києві	потрібні:	охоронці,	виконавці	робіт,	
монолітники,	арматурники,	монтажники,	
різноробочі,	підсобні	робітники.	Без	шкід-
ливих	звичок.	З/п	договірна	(висока).	В	разі	
необхідності	житло	надається.	0673297339

• В С.СТРИЖІВКА ПОТРІБНІ РІЗНОРОБОЧІ 
ТА СЛЮСАР-РЕМОНТНИК. ЗП ВІД 10 000 
ГРН. 0674308961

ВОДІЙ КАТ С. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАС-
ТІ. З/П 11000 ГРН/МІС. ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕ-
ЧУЄМО. АЛКОЗАЛЕЖНИХ НЕ ТУРБУВАТИ. 
0674684620,ЛАРИСАЄВГЕНІЇВНА

• ВОДІЙ КАТ. С НА АВТОМОБІЛЬ ТАТА 
(КРАН-МАНІПУЛЯТОР).   РОБОТА  В 
М.ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 
0674126144

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ 
НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІД-
НІСТЮ. 0678804116

• ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИК НА ПО-
СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ 
ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

ЗАГОТІВЕЛЬНИК ДРОВ ЗАПРОШУ-
ЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕК-
ТРОГАЗОХІМ. З/П 8000ГРН ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728

• ЗАПРОШУЄМО АДМІНІСТРАТОРА ДЛЯ 
РОБОТИ В СФЕРІ ПОСЛУГ. ДОСВІД РОБОТИ 
БАЖАНИЙ, АЛЕ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ГРАФІК 
РОБОТИ ПОЗМІННИЙ. ВИПЛАТИ ЩОДЕННІ. 
0931276014

•	Інформаційні послуги	про	працевла-
штування	у	Польщі,	різні	вакансії,	доїзд	до	
місця	роботи,	можливе	працевлаштування	
за	безвізом.	(099)2430263,(095)0419267

МАЛЯРИ, ШТУКАТУРИ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИКИ. ТЕРМІНОВО В М. КИЇВ! СПЕЦОДЯГ, 
ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. 
ВАХТА 15/15. 0635831415,0442878713

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИ-
МУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИ-
МОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 
1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271

• НАЧАЛЬНИК КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХА (З/П 
-9500 ГРН), ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУ-
ВАЧА (З/П - 7500 ГРН). ГРАФІК РОБОТИ 
З 8-00 ДО 17-00, ПН-ПТ. РОБОТА В М. 
ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 
(0412)333086,0968044680

ОХОРОННИК ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА РОБОТУ, 
ВАХТА, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М.БУЧА, 
КИЇВСЬКА ОБЛ. 0671454799.

ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ 
ОХОРОННИКИ НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ 
УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 15/15, 30/15, 
ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, БЕЗКО-
ШТОВНЕ ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ, 
КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИ-
МОК! 0952261010,0932261010,0972261010

•	Охоронці в	 м.Київ.	 Вахта	 30/15,	

20/10,	15/15.	З/п	9000	грн.	Харчування,	

проживання	за	рахунок	піприємства.	

0734069918,0952858119

• ПОКОЇВКА (З/П 8000 ГРН), КУХАР (З/П 

10000 ГРН) НА РОБОТУ В ГОТЕЛЬ "РУСЬ". 

РОБОТА В М. КИЇВ! ГРАФІК ПОЗМІННИЙ. 

МОЖЛИВЕ ПРОЖИВАННЯ. (044)2894515

•	Потрібні на	роботу	в	Польщу	швачки,	

зварювальники.	Робота	в	Німеччині,	Шве-

ції,	Франції,	Чехії,	Польщі.	Ліцензія	МПСПУ	

АВ547294	від	10.09.10.	0995346335;0976

759315;0674550664

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-

БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-

ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВ-

КА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.

RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.

COM., (050)9242613,(050)5158585,(067)

9040066

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ 
ДЕНЬ) В РЕСТОРАН ДИВНИЙ САД. ХОРО-
ШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК 
РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В БУДІВЕЛЬ-
НИЙ МАРКЕТ "ЕПІК". ГРАФІК РОБОТИ 
5/2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - СТАВКА + %. 
0963379939

•	Пропонуємо офіційне	працевлаштуван-

ня	в	Чехії,	Польщі,	Литві	для	людей	без	

кваліфікації:	пакувальники,	сортуваль-

ники,	різноробочі,	покоївки	та	ін..	www.

euroworkcentre.com.ua	Ліц.	МСПУ	№1743	

від	6.11.2017.	0952885228,0672402228
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 1/3 част. 2-кімн. квартири, заг.пл. 50,2 кв.м., житл.пл. 29,6 кв.м., за адресою: Жи-
томирська обл., м. Бердичів, вул. Шевченка 23, кв.15. Дата торгів: 18.11.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №381777 (уцінено лот № 374347).                                      

• РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРО-

ЦЕСС. ЗП 10 000 ГРН. МУЖИЧИНА ДО 35 

ЛЕТ. ТРЕБОВАНИЯ: ВНИМАТЛЬНОСТЬ, 

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИ-

КИ БЕЗОПАСНОСТИ. ГРАФИК: С 9.00-18.00 

СБ, ВС- ВЫХОДНОЙ. 0674103800ОЛЕГВА-

ЛЕРЬЯНОВИЧ

•	Рибопереробному підприємству	

(Київська	область)	потрібні:	пакуваль-

ники	продукції,	обробники	риби,	водій	

навантажувача,	вантажники.	ЗП	від	

14000	грн.	Безкоштовне	житло	і	обі-

ди.	Виплата	ЗП	по	завершенню	вахти.	

0978101848,0509531032

• СБОРЩИЦА, НАБОРЩИЦА, УПАКОВЩИЦА 

СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ И ДЕКОРОВ. ЗП 

8 000 ГРН. ЖЕНЩИНА ДО 35 ЛЕТ. ТРЕ-

БОВАНИЯ: ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ОТСУТ-

СТВИЕ ПРОБЛЕМ С РАЗЛИЧЕНИЕМ ЦВЕ-

ТОВ, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, ОБУЧАЕМОСТЬ. 

ГРАФИК С 9.00-18.00 СБ, ВС- ВЫХОДНОЙ. 

0674103800ОЛЕГВАЛЕРЬЯНОВИЧ

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙНЕ МІС-
ЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА 
З ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

• СПЕЦІАЛІСТ З ФАРБУВАННЯ АВТОМО-
БІЛІВ, РИХТУВАЛЬНИК, АВТОСЛЮСАР НА 
СТО В М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮ-
ЮТЬСЯ. 0674048782

ТОВ "БУДСУМІШІ" НА РОБОТУ ТЕРМІНО-
ВО ПОТРІБЕН ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК 
РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ. ГРАФІК РОБОТИ: 
ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ З 8.00 ДО 17.00. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 8000 ГРН. АДРЕСА: 
М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, 2 067-
411-42-62 АБО 33-99-04

ТОВ ФОРСАЖ ТІР СЕРВІС ЗАПРОШУЄ НА 
РОБОТУ АВТОСЛЮСАРІВ ТА АВТОЕЛЕК-
ТРИКІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ВАНТАЖІВОК ЄВ-
РОП. ВИРОБ-ВА. З/П ВИСОКА , ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ. ОФІЦ. ПРАЦЕВ-НЯ , ПОВНИЙ 
СОЦ. ПАКЕТ. 0971980773ОЛЕГЙОСИПОВИЧ

ТРАКТОРИСТ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА ПО-
СТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. ХОРОШИЕ 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ. 0964101719,АЛЕК-
САНДР

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.14. Продам Комерційна 

• ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ КІОСК 
19 КВ.М ПО ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА, 40 (ПЕРЕ-
ХРЕСТЯ ВУЛ.СХІДНА І ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА). 
0674123949

2.16. Здам в оренду 

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

ПОДОБОВО МІСЦЯ В ХОСТЕЛІ "КЕША". 150 
ГРН. ЦЕНТР М. ЖИТОМИР 0996689547

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

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

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

•	Гранулятор Гук-50-800,	 50-900	 кг/
год.;	Екструдер	зерновий	КР-70-150,	
20-150	кг/год.;	Плющилка	валкова	ВПК-
200,150-600	кг/год.;	Дробарка	ДБ,	ДКУ	
200-600	кг/год.	Запчастини.	Кормозмішу-
вач	130-100	л.	www.agrostrana.com.ua,	
0665669663,0982096000

•	Преспідбирачі, комбайни,	плуги,	сівалки,	
дискові	борони,	обприскувачі	та	інша	с/г	
техніка	нова	та	б/в.	0978428102

•	Техніка від	виробника,	нова:	сівалка	
СУПН-6(8),	УПС-6(8)-посилена	рама,	2-к	
привід.	Культиватор	КСО-4.0;	6.0;	8.0,	КРН-
5.0;	6.0.	Дискова	борона	АГ-2.1;	2.4;	2.7;	
3.1.	Сівалка	(після	кап.рем)	СЗ-3.6,	СЗ-5.4.	
Протруювач	насіння	ПС-10.	0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

• 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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.малярні	роботи	
різної	склад,	декор.штукатурка	(вене-
ціанська,	марсельський	віск	та	багато	
інших),	утепл.буд,	короїд,	байрамікс.	
0633571633,0982599951Зоя

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	допо-
мога	без	довідок,	застави	та	поручите-
лів	від	5000	до	500000	грн.	Виводимо	з	
чорних	списків.	Пенсіонерам	та	непра-
цевлаштованим.	eurocredit.nethouse.ua	
Ген.	Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	
0958620855;0973670476
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СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З
БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

Тел.: 0412 24-34-22, 067 65-87-407
dompolski@dompolski.zt.ua

Вул. Чуднівська, 34-Б

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з 
вивчення польської мови. 

Підготовка до співбесіди на отримання Карти 
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній 
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.). 

Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи, 
ціна 200,00 грн. на міс.). 

Забезпечуємо необхідними дидактичними ма-
теріалами – підручниками, словниками, робочими 
зошитами.

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

•	Виробляємо, реалізуємо.	Опалення	для	

цехів,	виробництва,	сушильних	камер,	

теплиць,	пташників,	складів,	магазинів,	

ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	під	

ключ.	Виготовимо	під	замовлення	пром.	

металоконструкції.	Шукаємо	дилерів.	

0666008784,0680450764

•	Продам клубных	выставочных	щен-

ков	амстаффа	от	родителей	чемпионов,	

возр.	3мес.,	все	прививки,	клеймо,	докум.,	

возм.	доставка,	7000грн.,	возм.	фото	Viber.	

0668572692,0678946354

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ 
КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ, ХУРМИ, ФУНДУКА. 
САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКОВАНІ, ВИРОЩЕНІ В 
КОНТЕЙНЕРАХ. 0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.23. Інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	
сучасні,	прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	
термомеханічний	регулятор	тяги,	площа	
обогріву	100-300м2.	Власне	виробництво	
"Канівський	механічний	завод".	www.frezer.
com.ua,	0961059178,0473631062
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• Плоди деяких видів кактусів 
вживають в їжу, вони відомі під 
загальною назвою пітахайя або 
драконові фрукти.

• Всього ботаніки нараховують 
близько 3000 видів кактусів.

• Колекціонувати кактуси пер-
шими почали європейці через їх 
екзотичний вигляд. Перша відо-
ма колекція кактусів була зібрана 
у другій половині XVI ст. аптека-
рем Морганом у Лондоні.

• У Мексиці як новорічне сим-
волічне дерево замість ялинки ви-
користовують кактус.

• Особливий вид кактуса, який 
називається блакитна агава, викорис-

товується при виробництві текіли.
• Коріння мексиканського пе-

йотлевого кактуса використову-
ється шаманами для входження 
в транс через його галюциногенні 
властивості.

• У кактусі багато вологи – ба-
гато мандрівників у пустелі були 
врятовані від спраги тільки завдяки 
кактусам, з яких вони добували воду.

• Кактуси добре переносять спе-
ку, для них температура у 60 граду-
сів вважається цілком комфортною.

• Колючки кактуса служать іоні-
затором повітря, це доведений факт.

• Цереус гігантський – най-

більший кактус у світі, його ви-
сота може досягати 15–25 метрів, 
а вага – до 10 тонн.

• Найменші у світі кактуси 
називаються Блоссфельда – вони 
поміщаються у чайній ложці.

• Найбільше постраждали від 
кактусів австралійці, їх завезли туди 
поселенці з Бразилії і мало не зни-
щили всю худобу (корови їли і дохли 
від голок). Врятувалися від напасті, 
розпорошивши з літака шкідника – 
аргентинську міль. За це молі в Ав-
стралії навіть пам'ятник поставили.

• Кармін (харчова добавка Е120) 
роблять із самок комах кактусової 
псевдощитівки.

Гороскоп на тиждень 23 - 29 жовтня

ОВЕН
Доля буде випробо-

вувати вас на міцність, 
однак ви подолаєте ба-

гато перешкод, якщо не будете 
звертати уваги на зауваження.

ТЕЛЕЦЬ
Вдало пройдуть 

ділові зустрічі й пере-
говори. Постарайтеся не від-
мовляти у допомозі тим, хто її 
потребує. А ще не розкидайтеся 
обіцянками.

БЛИЗНЮКИ
У всьому варто до-

тримуватися золотої 
середини. Не сумуйте та не 
квапте події, тоді все складеться 
найкращим для вас чином.

РАК
Можливо, доведеть-

ся розбиратися з нагро-
мадженням невідклад-

них справ. Не варто планувати 
важливі ділові зустрічі.

ЛЕВ
Те, до чого ви праг-

нете, може виявитися 
протилежним тому, що вам 
необхідно. Не забудьте про по-
треби близьких людей.

ДІВА
Здолаєте практич-

но всі труднощі, що 
виникають на вашому шляху. 
Постарайтеся виконувати свої 
обов'язки та обіцянки.

ТЕРЕЗИ
Час енергійних дій, 

сміливих рішень. Ви-
хідні присвятіть родині, подо-
рожам, маленьким життєвим 
радощам.

СКОРПІОН
Знайдете блиску-

чий вихід з будь-якої 
ситуації. Буде гарна нагода, 
щоб зайнятися підвищенням 
кваліфікації.

СТРІЛЕЦЬ
Рішення, від яких 

залежить ваше май-
бутнє, приймайте самостійно, 
адже ваш випадок нестандарт-
ний. Знизьте трохи темп роботи.

КОЗЕРІГ
Не поспішайте, 

і фортуна буде на вашо-
му боці, тим більше що у вас 
зараз гарний період для роз-
криття свого потенціалу.

ВОДОЛІЙ
Імовірна неодноз-

начна ситуація у вза-
єминах з колегами чи 

партнерами. Доведеться при-
ймати серйозні рішення, тож 
думайте, а потім дійте.

РИБИ
Усе буде виходити 

легко, ніби саме собою. 
Задоволення принесе навіть 
рутинна частина життя, яка 
завжди вас дратує.

Цікаві факти про кактуси

Поради господині

Значна частина 
сімейного бюджету 
українців витрача-
ється на їжу. Про це 
свідчить статистика. 
Проте існують дієві 
поради, які дозво-
лять вам харчувати-
ся різноманітно без 
шкоди для здоров̀ я 
і гаманця.

Ці 15 способів допоможуть 
заощадити на їжі

1. Не ходіть за покупками 
голодними і не беріть із собою 
кредитну картку. Розплачуйте-
ся лише готівкою: так ви будете 
знати, скільки грошей витра-
тили.

2. Не використовуйте напів-
фабрикати і навчіться готувати 
їх самостійно. Тоді ви будете 
з байдужістю проходити повз 
полиці напівфабрикатів, ковбас 
і магазинної випічки. До того ж 
домашні страви будуть точно 
кориснішими та смачнішими.

3. Залучіть рідних допомогти 
вам приготувати напівфабри-
кати (пельмені, вареники і т д), 
які ви покладете до морозилки, 
і у вас в запасі завжди будуть 
продукти.

4. Складайте меню на тиж-
день. Тоді ви точно будете зна-
ти, що у вас сьогодні на вечерю, 
а завтра – на сніданок. Купуйте 
продукти рідше і відповідно до 
складеного меню. Таким чином, 
продукти будуть використову-
ватися повністю, не будуть за-
лишатися і псуватися. До того ж 
ви зекономите купу часу і не 
будете зайвий раз заходити до 
магазину.

5. Також обов'язково складіть 
список необхідних продуктів 
і не купуйте нічого зайвого. Це 
непросто, але спробуйте.

6. Використовуйте спеціаль-
ні пропозиції супермаркетів та 
дисконтні картки.

7. Завжди беріть із собою 
пакет для покупок, не купуйте 
його в магазині, оскільки так 
непомітно за місяць у вас набе-
реться вдома ціла гора непотріб-
них пакетів, а якщо перевести їх 
у гривні, то виявиться немало. 
А ще краще використовуйте 

тканинні сумки, вони служать 
довго та екологічно чисті.

8. Вибирайте товар з нижніх 
полиць супермаркетів і з дале-
ких кутів стелажів. Перший – 
дешевший, другий – свіжіший. 
У супермаркетах зацікавлені, 
щоб ви купили дорожчий то-
вар – його розміщують на рів-
ні очей. А щоб покупець узяв 
товар, термін зберігання якого 
скоро закінчиться, – його роз-
міщують у першому ряду на 
полицях магазину.

9. Купуйте ходові у вашій 
сім'ї товари тривалого збері-
гання в оптових постачальни-
ків. Цукор, картоплю та крупи 
можна купувати великими міш-
ками – так набагато дешевше. 
Скооперуйтеся у цій справі з ро-
дичами, друзями чи сусідами.

10. Звертайте увагу на міс-
цевого виробника, адже його 
витрати на транспорт, збут 
і рекламу значно менші, тому 
місцеві продукти дешевші.

11. В сезон віддайте перевагу 
ринкам, там ви знайдете дешев-
ші, ніж у супермаркетах, овочі 
та фрукти. До того ж м'ясо там 
також свіжіше.

12. Заморозьте овочі та яго-
ди, зробіть запаси в морозилці. 
Взимку це стане у нагоді, коли 
сезонні продукти в магазинах 
дорогі. Та й свої корисніші.

13. Робіть заготовки на зиму. 
Варення, консервовані овочі, за-
готовки для супів тощо дозволя-
ють зберегти сімейний бюджет 
і заповнити брак вітамінів вашо-
го організму взимку.

14. Купуйте м'ясо і рибу раці-
онально. Ціла курка коштує де-
шевше, ніж по частинах, а з лап 
і крил можна приготувати суп. 
Якщо залишаються субпродук-
ти, кладіть до морозилки, потім 
з них також можна приготувати 
багато різних страв.

15. На роботу готуйте їжу 
з дому. Не ходіть по їдаль-
нях. Так точно зекономити не 
вдасться.

Як економити на їжі  
без шкоди для здоров`я



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

 

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

Чаклунка:  
Повелителька темряви

Жанр: пригоди, фантастика
Минули роки з того дня, коли чаклунка 

Малефісента наклала чари на Аврору, та-
ким чином створивши легенду про Сплячу 
Красуню. Зараз дівчина вже виросла, і її 
коханий Філіп зробив їй пропозицію. Тільки 
ось її хрещена Малефісента не схвалює 
цього шлюбу. Не хоче вона, щоб дівчин-
ка, яку чаклунка ростила як рідну дочку, 
зв'язувалася з цими людськими істотами.  
Проте, заради щастя Аврори Малефісента 
готова наступити на свою гордість і прийти 
у гості до королеви Інгріт. Ось тоді чаклунка 
і зрозуміла, що люди - жахливі істоти. Вона 
буде захищати чарівний ліс і його мешканців. 

Арахісовий сокіл
Жанр: пригоди, драма
Чи багато потрібно людині для щастя? 

Зак (Зак Готтзаген) понад усе мріє стати 
професійним борцем та виходити в ринг. 
Йому 22 роки та в нього немає ані роди-
чів, ані житла. Через синдром Дауна йому 
доводиться жити у будинку для літніх лю-
дей. Аби втілити свою мрію в життя Зак 
наважується на втечу. Дорогою до місця, 
де планує тренуватися, хлопець зустрічає 
Тайлера (Шайа ЛаБаф). Їм по дорозі, тому, 
попри упередженість Тайлера, вони швидко 
стають друзями та діляться одне з одним 
життєвим досвідом. Коли приходить час 
обирати прізвисько для виходу в ринг, Зак 
називає себе «Арахісовий сокіл».

Двійник
Жанр: фантастика, екшн

Головний герой картини – Генрі Броген 
(Вілл Сміт) – найманий вбивця, який мріє 
нарешті піти на пенсію та пожити спокійним 
життям. Та якось він стикається з молоди-
ком, який вражаюче схожий на нього самого, 
тільки в молодості. Свого молодого клона 
зустрічаєш не щодня, тож Генрі хоче розі-
братися у тому, що відбувається, чого б це 
йому не коштувало. Фантастичний бойовик 
«Двійник» ґрунтується на історії Даррена 
Лемке («Шазам», «Шрек назавжди»). Ідея 
фільму з’явилася ще в 1997 році, тоді ж її 
придбала студія Walt Disney Pictures. Через 
недосконалість існуючих на той час техноло-
гій проект не вдалося одразу втілити в життя.

Захар Беркут
Жанр: драма, історія
1241 рік. Монгольська орда на чолі з 

ханом Бурундою рухається на захід, вини-
щуючи все на своєму шляху. Дійшовши до 
високих Карпатських гір, військо зупиняється 
біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих 
мисливців - брати Беркути - потайки проби-
раються в табір та звільняють полонених. Не-
самовитий від люті хан вирішує йти навпрос-
тець, щоб помститися і знищити карпатські 
поселення. Для цього він знаходить зрадника 
серед місцевих, який відкриває йому таємний 
прохід у горах. Однак невеличка громада 
гірських мисливців під керівництвом Захара 
Беркута має свій план, щоб назавжди зупи-
нити багаточисельного ворога.

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


