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Житомирян із субсидіями  
суттєво поменшає: кому  
«не світить» допомога

Житомирські підприємці протестували 
проти утисків бізнесу

Кому вигідно 
будівництво  
«Епіцентру»  
у Житомирі

РОЗСЛІДУВАННЯ

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

с. 14
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Валерія Наумова

У Житомирській міській раді 25 жовтня 
відбулося засідання, у ході якого обговори-
ли основні проблеми місцевого самовря-
дування та шляхи їх вирішення. Основні 
питання, що турбують членів засідання: по-
дальші кроки реалізації децентралізаційної 
реформи, проблемні питання бюджетного 
забезпечення територіальних громад та 
виклики опалювального сезону.

«Ми вже не вперше у Житомирі. Сьо-
годні це чергове засідання в подібному фор-
маті, коли ми організовуємо платформу 
для діалогу між законотворцями, між на-

родними депутатами України і керівниками 
органів місцевого самоврядування Жито-
мирщини. Основна мета – бути почутими, 
причому обома сторонами: ми хочемо, щоб 
органи місцевого самоврядування почули 
позицію і думку з тих чи інших питань від 
законотворців і, відповідно, навпаки.

Важливо зауважити, що ми працюємо 
над тим, щоб не лише обговорювати і окрес-
лювати проблеми, ми під кожну проблема-
тику готуємо інформацію про можливості 
та шляхи розв’язання тієї чи іншої про-
блеми», – розповідає виконавча директорка 
Житомирського регіонального відділення 
асоціації міст України Тетяна Кухарська.

В обговоренні взяли участь 15 міських 
селищних голів та 6 народних депутатів.

У Житомирі говорили про 
шляхи вирішення проблем 
місцевого самоврядування

Ірина Хоцька

Бувально через декіль-
ка днів ми зіштовхнемося 
з купою нових змін: від по-
дорожчання газу, введення 
електронного підпису та 
аж до збільшення кількості 
жіночих туалетів у громад-
ських місцях. Що ж, будемо 
знайомитися!

1. Дорогу – дамам!
З 1 листопада набувають чинності нові 

будівельні норми Державної будівельно-
архітектурної інспекції України, які перед-
бачають збільшення кількості жіночих 
вбиралень у кінотеатрах і театрах. Про це 
повідомив заступник міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України Лев 

Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.
«З 1 листопада набирають чинності нові 

будівельні норми щодо закладів культури, 
які вдвічі збільшують кількість жіночих 
вбиралень у кінотеатрах та театрах при їх 
новому будівництві або реконструкції. Те-
пер розрахунок такий: 1 санітарний прилад 
на 15 осіб у кінотеатрах та 1 санприлад на 10 
осіб у театрах. Їх кількість визначатиметься 
розрахунковою місткістю цих закладів», – 
заявив Парцхаладзе.

Отже, раніше розрахунок туалетних 
кімнат у кінотеатрах складав 1 санвузол на 
30 осіб, а у нових нормах передбачається 
1 санвузол на 15 осіб. Для театрів старий 
розрахунок складав 1 санвузол на 20 осіб, 
а вже за новим розрахунком – 1 санвузол 
на 10 осіб. Тобто кількість жіночих сан-
вузлів, які тепер мають проєктуватися, 
збільшено удвічі.

2. Підпис на папері  
відійшов у небуття

З листопада Міністерство фінансів пла-
нує запустити проєкт «SmartID», де кожен 

бажаючий українець може оциф-
рувати власний підпис і більше не 
розписуватися ручкою на папері. 
«Зараз ми активно працюємо над 
повноцінним запуском технології 
SmartID, що передбачає отриман-
ня кваліфікованого електронного 
підпису менше ніж за хвилину. 
Скористатися підписом можна буде з будь-
якого пристрою, підключеного до Інтер-
нету. Це дозволить суттєво прискорити 
процес та розширити зону дії цифрових 
послуг для громадян і бізнесу», – повідо-
мив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової 
трансформації Михайло Федоров.

Метою запровадження проєкту є тур-
бота про скорочення людського часу, який 
витрачається на паперовий документообіг. 
Зазначимо, що деталі та точні дати реаліза-
ції проєкту досі не були визначені владою.

3. «Нафтогаз» змінює  
тарифікацію для промисловості

З 1 листопада 2019 року НАК «Нафто-
газ України» підвищить ціни на природ-

ний газ для промислових споживачів та 
інших суб'єктів господарювання. Про це 
стало відомо зі слів пресслужби компанії: 
«Залежно від обсягів закупівлі та умов 
оплати, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 
5 861–6 463 грн за тисячу кубометрів (без 
ПДВ та витрат на його транспортування 
магістральними та розподільними трубо-
проводами)».

Нагадаємо, що порівняно з цінами 
жовтня 2019 року, у листопаді ціни зрос-
туть на 18,4–19,6%. «Така зміна зумовлена 
зростанням цін на газ на європейському 
ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, 
ціни газу на європейських хабах з по-
стачанням у листопаді перевищують 
поточні майже наполовину», – йдеться 
у повідомленні.

Валерія Наумова

Препарат «ОГІВРІ (Трас-
тузумаб)» незабаром приїде 
на Житомирщину, про це 
анонсують на сайті МОЗ.

Його використовують для лікування 
раку молочної залози, і на Житомирську 
область розраховано 42 препарати для 
боротьби з важкою хворобою. Проте у Жи-
томирському обласному онкологічному 

диспансері таких ліків 
ще немає.

«Цей препарат за-
стосовується при лі-
куванні раку молочно 
залози, але не для всіх 
хворих, бо він не всім 
підходить. У Жито-
мирську область, згід-
но з наказом від МОЗ, 
привезуть 42 вакцини. 
Чому саме 42 – я вам 
на це відповіді не дам. 
Ми робили заявку на 
318 флаконів, а чому 
вони визначили, що 
саме 42 флакони для 
Житомирщини.

Л ік и  ми ще не 
отримували, і  нам 
не казали, коли вони 

будуть, від них вкрай нерегулярні постав-
ки препаратів взагалі, тому якщо вони 
анонсували, то ліки закупили, а коли 
вони до нас прийдуть – невідомо», – 
розповідає заступник головного лікаря 
з медичної частини Житомирського 
обласного онкологічного диспансеру 
Тарас Волков.

Даний препарат є ефективним і якіс-
ним, саме тому він схвалений у країнах 
із Строгим національним регулятивним 
агентством (SRA). Також його закуповують 
півтора десятка європейських держав, зо-
крема Німеччина, Франція, Австрія, Шве-
ція та інші.

Що чекає на українців  
у листопаді: основні зміни

Житомирщина чекає на 
препарати для лікування 
раку молочної залози
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Валерія Наумова

Загорілися думкою про поїзд-
ку кудись на вихідні? У Житомирі 
сидіти набридло і думаєте виїхати 
за його межі? Область подивити-
ся? А що, якщо ми скажемо, що ви 
витратите на поїздку у Вінницю не 
більше ніж за поїздку по місту на 
маршрутці у дві сторони? Заінтри-
гували? Тоді дочитайте до кінця.

Що подивитися у Вінниці?
Серед головних пам'яток у Ві-

нниці слід відзначити як мінімум 
три унікальні, аналогів яким в ін-
ших містах України немає:

●● світломузичний фонтан 
Рошен;

●● музей-садиба Пирогова;
●● колишня ставка Гітлера.

Фонтан та набережна Roshen
Єдиний в Україні і  най-

більший в Європі плаваючий 
фонтан знаходиться у Вінниці. 
Світломузичне шоу фонтанів 
у Вінниці стало туристичною ви-
значною пам'яткою. Унікальність 

фонтану Рошен у тому, що він не 
стаціонарний, а плаваючий: для 
збереження взимку затоплюєть-
ся, перебуваючи у холодні дні під 
льодом. Він найбільший в Європі 
серед подібних.

Національний музей-садиба 
М. І. Пирогова

Музей Пирогова відкритий на 
території садиби Вишня. Музей-
садиба Пирогова належить до 
найважливіших об'єктів культур-
ної спадщини України. На тери-
торії музею ви зможете побачити 

будинок, в якому жив геніальний 
хірург Микола Іванович Пирогов, 
тут є все про життя і діяльність 
всесвітньовідомого лікаря. Музей-
аптека з інтер'єрами приймальні 
та операційної і багато іншого.

Ставка Гітлера «Вервольф»
Попри те, що зараз колишня 

ставка Гітлера «Вервольф» прак-
тично зруйнована – комплекс є 
одним із найзагадковіших споруд 
у центральному регіоні України. 
Сюди досі влаштовують експеди-
ції. Ставка Гітлера тоді і зараз дуже 
відрізняється. Територія ставки 

у ті часи складалася з двох зон: 
основної і центральної. Централь-
на зона була огороджена дротя-
ною сіткою заввишки приблизно 
2,5 м, а понад нею було натягнуто 
2 ряди колючого дроту. Польова 
ставка Гітлера «Вервольф» – одне 
із найзагадковіших місць в Україні 
часів Великої Вітчизняної війни.

Як доїхати
Що подивитися у Вінниці, ми 

розповіли, а ось як туди доїхати 
і при цьому зекономити? Серед 
варіантів, яким транспортом 

доїхати, ми виділимо наступні: 
електричку, БлаБлакар та автобус.

Електричка до Вінниці ко-
штує 20 гривень, а якщо вказати 
студентський квиток – 10 гривень. 
БлаБлаКар – 50–120 гривень. Авто-
бус від 120 гривень і більше.

Електричка відправляється 
з житомирського залізничного 
вокзалу о 9:45 ранку щодня, а при-
буває до Вінниці о 12:09. Приїхати 
електричкою назад того ж дня не 
вийде, проте це хороша ідея зали-
шитися у Вінниці на ніч і поїхати 
до Житомира наступного дня.

На вихідні у Вінницю з Житомира  
за 10 гривень: економні подорожі



4 Середа, 30 жовтня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Місто

Ірина Хоцька

У п`ятницю, 
25 жовтня, місцеві 
активісти вимагали 
справедливості від 
комерційного банку 
«Альфа-банк», ко-
трий відмовлявся від-
давати кошти своєму 
вкладнику на термі-
нове лікування важ-
кохворої дружини.

У родині місцевого активіста 
Богдана Фещенка сталася велика 
трагедія: у його дружини діагнос-
тували онкологію. Хвороба вже 
досягла 4-ї стадії. Лікарі повідо-
мили, що для збереження життя 
дружини Богдана вже з понеділ-
ка (28 жовтня – ред.) терміново 
потрібно розпочати лікування 
жінки, але для цього потрібно 
щонайменше 50 000 грн.

На щастя, родина має такі 
гроші, але їх категорично не 
хотіли віддавати у банку. «Коли 
людина кладе гроші на банків-
ський депозит, вона отримує 
директиву, де зазначається, що 
у нагальних випадках людина 
завжди може забрати свої ко-
шти з банку. І хвороба є такою 
причиною, що прописана в ди-
рективі. Моїми грошима банк 
користувався рік. Я навіть не хочу 
їх процентів. У мене важкохвора 
дружина, і мені потрібні ці ко-
шти на лікування. Я пояснив це 
керівницву. Я надав ці довідки. 
Я готовий все втратити, я не хочу 
нічого. Лише забрати своє. Вони 
запропонували мені кредит, але 
вже сьогодні сказали, що кредит 
мені не дадуть, бо банкові треба 
щось залишити під заставу. У них 
у заставі мої гроші – 200 000 гри-
вень, а мені потрібні лише 50 000. 
Вони мені показують якісь папе-
ри, що начебто так мені віддати 
не можуть гроші, банкові треба 
2 місяці на розгляд цієї про-
блеми. Але за 2 місяці людина 
просто згорить без нагального 
лікування», – з великим відчаєм 

повідомив пан Фещенко.
Близько 2-х тижнів чоловік 

оббивав пороги банківського 
закладу, але ніякого результату 
не домігся, допоки не зібрався 
з небайдужими активістами, 
і вони гуртом пішли до дирек-
тора Житомирського відділення 
«Альфа-Банку» Зої Васильєвої 
з терміновою вимогою вирішення 
питання щодо повернення гро-
шей своєму вкладнику. У ході 
колективної суперечки та емо-
ційного діалогу представниця 
банку попросила годину для 
ознайомлення із ситуацією та 
прийняття остаточного рішен-
ня у справі повернення коштів 
Богдану Фещенку.

Як стало відомо потім, банк 
все ж таки пообіцяв вирішити 
кричущу проблему чоловіка. 
І ми також сподіваємося, що ця 
історія обов̀ язково закінчиться 
щасливим фіналом. Шкода лише, 
що у нас у країні для того, щоб 
тебе почули «вище», треба про-
тестувати, і ми ніколи не підра-
хуємо кількість тих, хто вчасно 
не здійняв бунт і тепер перебуває 
за межею…

Валерія Наумова

В Україні кількість тих, хто 
потребує захисту та допомоги, 
поступово збільшується.

Така ситуація помітна і на 
Житомирщині, де велика кіль-
кість пенсіонерів, що вимушені 

жебракувати, а також безхатьків, 
що не мають і копійки на хліб. 
Саме це стало причиною появи 
«Кошика добра». Ця акція за-
пущена департаментом соці-
альної політики Житомирської 
міської ради і має на меті допо-
могти тим, хто цього потребує. 
«Кошики добра» розміщують 

у магазинах міста, і кожен поку-
пець, окрім того, щоб придбати 
щось собі, може купити щось 
у кошик для тих, хто потребує. 
Це може бути хліб, консерви, 
цукерки, печиво.

«Спі льними зусиллями 
ми зможемо полегшити жит-
тя людям, які не мають змоги 
купити необхідні продукти 
харчування. Житомир – це 
місто щедрих на добро людей. 
Купуючи продукти собі, по-
думайте про тих, для кого «ко-
шик добра» – це можливість 
скуштувати те, чого вони не 
можуть собі дозволити. Адже 
якщо кожен з нас буде праг-
нути творити добро – наше 
життя стане у тисячу разів 
яскравіше!» – зазначають у де-
партаменті соціальної політи-
ки міської ради.

І  д ійсно,  це можливість 
покращити умови життя ін-
ших людей, адже для когось 
хліб може стати обідом, що 
подарує насолоду і настрій 
на цілий день. Небайдужих 
у Житомирі чимало, тому такі 
акції житомиряни активно 
підтримують. Давати гроші 

жебракам на вулиці не хочуть, 
адже вони можуть витратити 
ці гроші на алкоголь. А ось 
придбати комусь їжу і зали-
шити, щоб взяли собі, – чудова 
ідея. Журналісти «20 хвилин» 
поспілкувалися із містянами 
та дізналися, якої вони думки 
про подібні акції.

«Приємно, що у Житомирі 
почали думати про малозабез-
печених осіб. Сьогодні їх все 
більше, і це добре, що ми допо-
магаємо їм. Я особисто купува-
тиму продукти у такий кошик, 
це неважко, а комусь може дуже 
навіть допомогти», – розповідає 
підприємниця Оксана.

«Я часто зустрічаю цей ко-
шик. Коли є зайва копійка, то 
купую туди якусь булочку чи 
хліб. Це дуже класно, що у Жи-
томирі є такі акції», – ділиться 
студент Олег.

«Ми маємо допомагати тим, 
хто цього потребує! Треба такі 
акції, і треба людей залучати, 
щоб не стояли осторонь, а до-
помагали іншим, бо комусь 
5 –10 гривень за той самий 
х ліб – це величезні  гроші, 
а для більшості то копійки», – 

наголошує пенсіонерка Тетяна.
У декількох магазинах міста 

вже з’явилися «кошики добра», 
у деяких вони були і до появи 
акції. У них бачимо хліб, мака-
рони, цукерки. Продавчині за-
значають: люди часто купують 
щось і кладуть у кошик:

«Ми навіть не говоримо 
людям, що вони можуть щось 
туди класти, вони й самі зна-
ють. Купують собі додому, 
а  потім кажуть:  «А можна 
ще один білий половинку» 
і кладуть у наш «кошик до-
бра». А беруть з кошика нео-
хоче. Поки бояться. Ми казали 
пенсіонерам, малозабезпече-
ним, то нам відповіли: «Без-
коштовного нічого немає», по-
боялися взяти. Проте не всі, 
деякі приходять, беруть, дуже 
дякують», – розповідає продав-
чиня одного із житомирських 
магазинів Тамара.

Безумовно, такі акції вво-
дити у місті треба, адже лише 
об’єднавшись, ми можемо до-
помагати один одному і не 
втратити людяність. Для ко-
гось щастя – зірки з неба, а для 
когось – хлібина.

Депозит під замком: житомирянин 
зі скандалом вибивав у банку власні 
гроші для онкохворої дружини

Як працюють «кошики добра» у Житомирі?
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Забули водійські права чи 
техпаспорт вдома – не біда, 
адже найближчим часом їх 
можна буде пред̀ явити полі-
цейському на смартфоні.

23 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів під-
тримав пропозицію Міністерства трансформації 
України щодо запуску експериментального про-
єкту із застосування електронного посвідчення 
водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного 
засобу замість паперового варіанту документів.

Але це у жодному випадку не озна-
чає, що відтепер усі водії будуть 
вимушені перейти на новітню сис-
тему оцифровування водійського 
посвідчення.
«71 млн гривень – саме стільки за цей рік 

українці сплатили штрафів за те, що не мали 
при собі прав чи техпаспорта під час керування 
автомобілем. Сьогодні, коли смартфон здатний 
замінити гаманець, вимога постійно мати при 
собі додаткові документи – звучить архаїчно. 
Тому ми створили технічне рішення, що до-
зволить громадянам завантажити ці документи 
у захищений мобільний додаток «Дія» та більше 
не переживати, що документи залишилися вдо-
ма. Переконаний, що новий сервіс буде дуже 

корисним та комфортним для багатьох грома-
дян», – прокоментував мету створення запропо-
нованого проєкту віце-прем’єр-міністр – міністр 
цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначають в уряді, новітні е-права та 
е-техпаспорт будуть представляти собою цифро-
вий образ виданих особі пластикових посвідчення 
водія та свідоцтва про реєстрацію транспортно-
го засобу (технічний паспорт), що містить уні-
кальний електронний ідентифікатор (QR-код). 
Відповідно до затвердженої постанови, водій зі 
свого смартфону може пред’являти ці документи 
поліцейському, а той за допомогою спеціальних 
технічних засобів підтвердити дані в електронних 
ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.

Сама процедура оцифровування документів 
є настільки легкодоступною кожному грома-
дянинові, що в принципі людині і нічого буде 
робити самостійно, оскільки усі дані про особу 
вже є автоматично сформованими за наявності 
людини в єдиній інформаційній системі МВС, 
що автоматично ідентифікує особу в додатку.

Зазначимо, що для створення е-посвідчення 
водія чи е-техпаспорта громадянину лише до-
ведеться завантажити на свій смартфон мобіль-
ний додаток Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг у державному веб-порталі 
електронних послуг («Дія») та пройти електро-
нну ідентифікацію особистості.

Е л е к т р о н н і  п о с в і д ч е н н я  мож у т ь 
пред’являтися поліцейським замість докумен-
тів, виданих на бланках. Відповідні постанова та 
порядок, ініційовані Міністерством цифрової 
трансформації спільно з Міністерством вну-
трішніх справ, прийняті під час засідання уряду 
23 жовтня.

Водійське посвідчення  
і техпаспорт у смартфоні:  
як це діятиме

Ірина Хоцька

28 жовтня на площі 
Корольова відбулася 
акція протесту «За-
хисти своє право на 
чесний бізнес!», котру 
зібрали місцеві під-
приємці, що висту-
пили проти україн-
ського законодавства, 
яке фактично знищує 
спрощену систему 
оподаткування мало-
го та середнього біз-
несу.

Мова йтиме про нещодавно 
прийняті закони України № 128 та 
129 «Про застосування реєстра-

торів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг» та інші 
закони України щодо детінізації 
розрахунків у сфері торгівлі та 
послуг (колишні законопроєкти 
№№ 1053–1 і 1073 – авт). Укра-
їнські підприємці впевнені, що 
дані документи стануть кроком 
до утискання прав споживачів 
і підприємців в Україні.

«Окрім власне бізнесу, від но-
вих законів потерпатиме і спожи-
вач. Адже підприємці нестимуть 
додаткові витрати на придбання 
та обслуговування касових апара-
тів та утримання бухгалтера, що 
вестиме звітність роботи підпри-
ємства. Це зі свого боку не може не 
відобразитися на вартості товарів, 
робіт та послуг. Вони однозначно 
подорожчають», – розповідають 
про можливе майбутнє місцевого 
підприємства мітингувальники.

«Витрати підприємців на бух-
галтерію та касове обладнання ля-

жуть на плечі споживача у вигляді 
підвищення цін на товари, роботи 
та послуги, а за порушення нами 
касової дисципліни – отримаємо 
штраф. Тепер у фіскалів ДФС 
розв’язані руки, а захистити під-
приємця зможе лише суд», – бід-
каються підприємці.

Підтримує загальне обурення 
з приводу утисків малого і серед-
нього бізнесу громадський акти-
віст Ігор Малі.

«Я не знаю, чого так мало лю-
дей сьогодні вийшло на мітинг. 
Якась тисячна доля. А ця про-
блема, повірте, торкнеться усіх. 
Якщо на сьогоднішній день наш 
президент Зеленський не змінить 
своє оточення, то вже весною 
йому настане капець. І він вже 
не закінчить, як Порошенко, він 
закінчить гірше. Це зараз піде 
навантаження на ФОП українців. 
Я не виключаю такий варіант, що 

люди натовпом можуть поїхати 
і до Києва протестувати. Насам-
перед ініціативу призупинення 
знущання над підприємцями 
мав взяти у власні руки мер на-
шого міста. Чому тут сьогодні 
немає людей Зеленського? Вони 
не думають головою, бо ніколи не 
були підприємцями. Шкода, що 
сьогодні ситуація в Україні тільки 
погіршується. І взимку вже владі 
весело точно не буде», – поділився 
власною думкою щодо проблем 
акції протесту пан Малі.

Насамкінець зазначимо, що 
підприємці України вчергове про-
сять Президента України отямити-
ся та припинити наступ на малий 
та середній бізнес, оскільки саме 
ці люди наповнюють бюджет та 
створюють робочі місця.

Підприємці України заявля-
ють, що наступним етапом буде 
масовий протест у Києві, на ву-
лиці Банковій, під Офісом Пре-
зидента, 4 листопада.

Валерія Наумова

Пройшло вже майже 
два тижні, як продовжу-
ють вирішувати пи-
тання нанесення нової 
кільцевої розмітки на 
площі Соборній.

Допоки ніяких змін немає, розміт-
ку ще не нанесли, а влада Житомира 
і зовсім не знає, коли саме нова роз-
мітка з’явиться на площі.

«Зараз поліція розглядає. Розгля-
дає вже не перший тиждень, вони за-
ймаються гальмуванням процесу на-
несення розмітки. Коли вони нададуть 
висновок і дадуть можливість виконати 
ці роботи, я особисто на сьогоднішній 
момент не знаю. Вони (поліція – авт.) 
кожен раз вигадують нові зміни, то ми 
поки що інформацію про нові зміни 
не отримували.

В останньому листі було формулю-
вання про некомфортність, це не про 
категорію безпеки чи небезпеки і не 
про правила дорожнього руху. Поліція 
не має таких функцій, щоб визначати 
комфортність, їхня задача перевірити 

відповідність державним стандартам 
і нормам даної організації дорожнього 
руху, а не вигадувати якість нові змі-
ни», – розповідає заступник міського 
голови Дмитро Ткачук.

У той час патрульна поліція на-
зиває термін, коли нанесуть розміт-
ку на площі Соборній, – два тижні. 
У відповідь на звинувачення в тому, 
що вони гальмують процес нанесення 
розмітки, пояснили: проєктант має 
виконати усі вимоги.

«Поліція від себе нічого не вига-
дує. Ми користуємося вимогами за-
конодавства. З приводу відтягування: 
вчора зустрічалися з проєктувальни-
ком даної схеми, пояснювали, що нас 
не влаштовувало. Щоб не відтягувати 
цей процес, ми пішли на зустріч, 
щоб не витрачати ще час, зустрілися 
особисто з проєктувальником і по-
яснили йому всі вимоги. Найбижчим 
часом, через два тижні, можливо, 
раніше, буде наноситися дана роз-
мітка», – розповідає прессекретар 
патрульної поліції Житомирської 
області Ігор Іванюк.

Отож чи чекати, що розмітка буде 
нанесена за два тижні, – невідомо, про-
те залишається сподіватися, що про-
єктувальник вирішить усі питання 
якнайшвидше і розмітку на площі 
Соборній все ж таки нанесуть.

Житомирські підприємці 
протестували проти утисків бізнесу

Бути чи не бути:  
коли на площі 
Соборній нарешті 
нанесуть розмітку?
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Буквально днями 
парламент прийняв 
Закон «Про верифі-
кації та моніторинг 
держвиплат» начебто 
з метою уточнення 
адресності та опти-
мізації щорічних 
бюджетних витрат 
на суспільні виплати. 
А тут нардепи ще й 
запропонували нову 
формулу із вираху-
вання субсидіальних 
виплат людям, і не-
зрозуміло, що то буде: 
чи то зменшать, чи то 
збільшать кількість 
тих, хто може претен-
дувати на державну 
допомогу. Ми ознайо-
милися із законодав-
чим текстом, проана-
лізували вітчизняний 
досвід минулих років 
і пропонуємо вашій 
увазі усі нюанси теми.

Що таке верифікація  
і з чим її їдять

Згодна, що як почуєш цей 
термін, то вже і лячно робиться. 
А головне, незрозуміло, що з то-
бою будуть робити. Так ось, по суті 
процес верифікації є звичайним 
бюрократичним комплексом захо-
дів зі збору та перевірки достовір-

ності інформації, що надає особа 
для того, щоб держава призначила 
їй субсидію і занесла усі відомості 
про людину в єдину базу даних 
суб’єктів надання інформації. І ось 
якщо держава не знайде жодних 
порушень у ваших документах 
і ви підпадаєте під категорію тих 
людей, які можуть отримати суб-
сидію, – буде вам щастя!

Категорії населення, що 
можуть розраховувати на 
субсидії у 2019 році

У середині жовтня до законо-
давчих актів України депутати 
внесли певні зміни і заявили, що 
право на отримання державної 
субсидії (в межах встановлених 
норм споживання та з урахуван-
ням пільг) мають сім'ї, щомісячні 
доходи котрих просто суто прак-
тично не дозволяють заплатити за 
комунальні платежі. Тобто дійсно 
малозахищена категорія населен-
ня України.

На кого саме в родині буде 
оформлено субсидію

Тут картина виглядатиме на-
ступним чином: житлово-комуналь-
на субсидія буде оформлена лише 
на одного із зареєстрованих членів 
домогосподарства (сім'ї), на ім'я 
якого відкрито особові рахунки на 
оплату комунальних послуг. Решта 
членів домогосподарства для при-
значення субсидії повинні тільки 
підтвердити свою згоду на доступ 
і обробку персональних даних ор-
гану, що і відповідає за контроль 
і призначення субсидії українцям, – 
Міністерству фінансів України.

А раптом я не можу 
претендувати на субсидію?

Скажімо так: внаслідок понов-

лення урядової програми призна-
чення житлової субсидії людям 
буде відбуватися з урахуванням 
майнового стану здобувача, а тому 
згідно з новим порядком оформ-
лення субсидій на 2019 рік, право 
на державну допомогу втратили 
наступні категорії громадян:

–●орендодавці, які не задекла-
рували доходи від здачі майна 
в оренду;

–●особи, які здійснили одно-
разову покупку будь-чого на суму 
більш ніж 50 000 гривень;

–●особи, які протягом 12 мі-
сяців перед зверненням щодо 
оформлення субсидії отримали 
спадщину або іншим законним 
способом набули право власності 
на земельну ділянку, квартиру (бу-
динок), транспортний засіб;

–●боржники з оплати житло-
во-комунальних послуг, загальна 
сума заборгованості яких переви-
щує 20 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (за загаль-
ним розрахунком це десь близько 
340 грн – авт.);

–●власники житлових при-
міщень з великою квадратурою, 
де площа квартири перевищує 
120 кв. м, а будинку – 200 кв. м. 
Обмеження не поширюється на 
дитячі будинки сімейного типу, 
прийомні та багатодітні сім'ї;

–●особи працездатного віку, 
які не працюють, не навчають-
ся і не перебувають на обліку 
в Центрі зайнятості як безробітні. 
Таким громадянам держава ав-
томатично зараховує у дохід три 
прожиткові мінімуми, що істотно 
знижує ймовірність нарахування 
субсидії.

На який термін 
призначається субсидія

Комунальна субсидія нада-
ється з тієї дати і місяця, коли ви 

звернулися за її оформленням і аж 
до дати закінчення опалювально-
го сезону, але не більше ніж на 12 
місяців. Отже, це виглядатиме так:

• на неопалювальний сезон – 
з 1 травня до 30 вересня;

• на опалювальний сезон – 
з 1 жовтня до 30 квітня.

До речі, відтепер для орен-
дарів житла або квартирантів 
правила отримання субсидії 
дещо інші. Відшкодування ви-
трат на оплату житлово-кому-
нальних послуг здійснюється 
за наявності лише договору 
найму (оренди). Субсидія на-
дається до кінця місяця, в якому 
закінчується термін дії догово-
ру оренди, але не більше ніж 
на 1 рік. Автоматичного пере-
оформлення субсидії для квар-
тирантів більше не передбачено, 
і для подальшого отримання 
компенсації на оплату житло-
во-комунального господарства 
орендарю необхідно буде знову 
звертатися до уповноважених 
органів за її подовженням.

А ось для домогосподарств, які 
використовують природний газ 
чи електроенергію для індивіду-
ального опалення, розмір субсидії 
на опалювальний сезон розрахо-
вується з 16 жовтня до 15 квітня 
включно.

Чи зміниться  
розмір субсидій

Так, але не суттєво. Субсидія 
буде прив'язана до розміру про-
житкового мінімуму. З 1 липня він 
виріс до 1936 гривень, а вже з пер-
шого грудня складе 2027 гривень. 
І це буде плюс 174 гривні до показ-
ника першої половини 2019 року. 
Але ми ж все одно розуміємо, що 
паралельно з прожитковим міні-
мумом ростуть пенсії, зарплати 
і розмір соціальної допомоги.

Чи буде держава  
перевіряти субсидіантів

Знову ж таки текст Закону 
України «Про верифікації та 
моніторинг держвиплат» це обі-
цяв. І тут очевидно, що вже така 
собі «глобальна» перевірка буде 
здійснена, коли управління соц-
захисту, власне, буде вирішувати, 
надавати людині субсидію чи ні. 
Але зараз у парламенті є законо-
проєкт, у якому йдеться про те, 
що все ж необхідно створити ор-
ган, який займатиметься верифі-
кацією державних виплат, у тому 
числі субсидій. А так ніхто не буде 
ходити і перевіряти, скільки на-
справді людина проживає за тією 
чи іншою адресою.

А що у держбюджеті?
Прийняття держбюджету на 

2020 рік однозначно вплине на 
субсидіантів. Скажімо навіть біль-
ше: зменшить відсоток отримува-
чів субсидії. Так, ознайомившись 
із офіційним документом в редак-
ції від 18.10.2019, уряд затвердив 
наступне: на 2019 рік фонд Дер-
жавного бюджету України заклав 
1 трлн 26,13 млрд гривень, у тому 
числі 55 млрд гривень на субсидії. 
А ось стосовно субсидіальних ви-
плат у 2020 році, міністр фінансів 
України Оксана Маркарова під час 
власного брифінгу повідомила, 
що з проєкту Держбюджету на 
2020 рік планують виділити лише 
47,6 млрд грн на виплату субсидій. 
Порівнюємо 2 цифри і розуміємо, 
що бюджет на субсидіальні випла-
ти зменшено, причому суттєво.

Щороку уряд зменшує катего-
рії тих, хто може отримати суб-
сидії за власними статками. І тут 
чого тільки варта відмова уряду 
у субсидіальній допомозі тим, хто 
не від хорошого життя поїхав на 
заробітки за кордон…

Ірина Хоцька

Журналісти «20 хви-
лин» розглянули нові 
електронні петиції 
містян до Житомир-
ської міської ради та 
пропонують вам для 
ознайомлення.

Зміни маршрутів 
 № 106 та № 121

Валентин Столярчук звертаєть-
ся до влади із проханням зверну-
ти увагу на недостатній розвиток 
транспортної системи мікрора-
йону Мар̀янівка, що потребує за-
лучення додаткових маршрутних 
таксі до прилеглих вулиць району: 
«Мешканці вул. Саєнка протягом 
багатьох років потребують поліп-
шення транспортного сполучення 

з містом. Єдиний маршрут № 25 
не в змозі своїм графіком і малою 
місткістю задовольнити ці по-
треби. У паралельних маршрутах 
№ 106, 121 необхідно внести зміни 
для проходу їх транспортних за-
собів по вул. Саєнка замість Київ-
ського шосе».

Подбати  
про маломобільних людей

Не може не потішити прагнен-
ня житомирян згадати про те, що 

поруч із нами живуть і люди з об-
меженими фізичними можливос-
тями, яким також має бути зручно 
користуватися всіма загальносо-
ціальними благами. Тож Валерій 
Болтушкін пропонує збільшити 
часовий проміжок тривалості зеле-
ного кольору світлофору для того, 
щоб маломобільні люди мали мож-
ливість закінчити розпочатий рух.

«Пропоную збільшити час 
дозвільного зеленого світла світ-
лофорів для пішоходів на всіх пі-
шоходних переходах у місті хоча б 

на 5 секунд», – пише автор петиції.

Ні – будівництву паркінгу  
на Житньому ринку

Електронне звернення такого 
змісту розмістив на сайті міськради 
Олександр Олешко. «Тут працюють 
сотні підприємців, які вибудовува-
ли свій бізнес роками!» – зазначає 
автор петиції. – «Паркінг будуйте 
навпроти універмагу, де "померло" 
будівництво чергового нікому не 
потрібного офісного центру!».

Житомирян із субсидіями суттєво 
поменшає: кому «не світить» допомога

Неоднозначна доля глибочицького маршруту  
та відмова від паркінгу у місті
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Микола Корзун

За кілька днів ми-
нає вже три тижні 
після звільнення 
з роботи Ярослава 
Лагути. Тривалий час 
Ярослав Миколайо-
вич був заступником 
губернаторів Жито-
мирщини і опікував-
ся соціально-гумані-
тарними питаннями.

Важко сказати щось про ро-
боту гуманітарного зама голови 
Житомирської ОДА, адже пев-
них знакових подій, визначних 
здобутків і досягнень, які можна 
було б пов’язати із прізвищем ви-
сокопоставленого чиновника, зна-
йти важко. Нагадаємо, Ярослав 
Лагута виринув на політичному 
обрії Житомирщини у таборі 
партії УДАР. Вже після завершен-
ня подій на Євромайдані, після 
низки виборів до парламенту 
та до місцевих органів влади 
Я. М. Лагута отримав призначен-
ня на посаду заступника голови 
Житомирської ОДА. Упродовж 
тривалого часу у команді 
трьох губернаторів він відпо-
відав за ситуацію у гуманітар-
ному секторі Житомирщини. 
Знову ж таки жодних знакових 
дій, зрушень у будь-якій сфері со-
ціально-гуманітарної діяльності 
на Житомирщині так і не стало-
ся. Усі ініціативи, починання на 
ниві національно-патріотичної 
виховної роботи, які сталися 
у житті Житомирської області, 
із іменем Я. М. Лагути поєднати 
дуже важко. Адже ні рік Мико-
ли Сціборського, ні рік Степана 
Бандери, ні рішення про викорис-
тання червоно-чорного прапора 
ОУН під час цілої низки дат із 
ініціативами та зусиллями гума-
нітарного зама важко асоціювати. 
Ярослав Миколайович жодно-
го разу ніде не висловив своєї 
позиції стосовно відзначення, 
вшанування та проведення 
«років» лідерів українського 
націоналізму. Так само прово-
дилися свята, фестивалі та інші 
заходи національно-патріотич-
ного спрямування у ряді районів 
Житомирщини: ініціатива їх про-
ведення належала, як правило, 
місцевим активістам, депутатам 
місцевих рад, а обласна адміні-
страція, як правило, освячувала 
проведення подібних заходів 
лише своєю присутністю. За 
чотири з половиною роки пере-
бування на посаді гуманітарного 
зама Я. М. Лагута міг впливати 
на чимало подій і навіть явищ 
у житті Житомирщини, які ста-

ли резонансними, а подекуди й 
скандальними. Адже у Житомирі 
і області загалом ще багато хто 
пам’ятає тривале і багатосту-
пеневе проведення конкурсу 
на встановлення пам’ятника Ге-
роям Небесної Сотні. Конкурс 
відбувся аж із третьої спроби, 
але результати і підсумки його 
проведення виявилися сумними, 
якщо навіть не ганебними. Адже 
пам’ятник-меморіал під сті-
нами Житомирської ОДА вже 
давно став об’єктом критич-
них зауважень і багатьох ціл-
ком справедливих нарікань.

А Ярослав Лагута якраз міг 
хоча б спробувати впливати на 
всілякі підводні течії та фактори 
під час визначення переможців 
конкурсу та у ході встановлення 
комплексу, який сьогодні має до-
сить жалюгідний вигляд.

У Житомирі і області загалом 
про національно-визвольну рево-
люцію 1917–1921 років згадують 
рідко, прісно і дуже епізодично. 
Дивну традицію запровадила 
влада Житомирщини: будь-яка 
виставка, приурочена сторінкам 
революції столітньої давнини, 
розташовується і розміщуєть-
ся, як правило, у стінах ОДА. 
У приміщенні, яке знаходиться 
під охороною і для пересічного 
жителя обласного центру чи гос-
тя міста Житомира однозначно є 
важкодоступним. Зрештою, усі 
погодяться, що обласна адміні-
страція – місце, традиційно попу-
лярне для чиновників, депутатів, 
але аж ніяк не для пересічного 
люду. То чому ж виставки, при-
урочені важливим віхам та по-
статям національної історії, 
не проводити у місцях масо-
вого скупчення населення? Ну 

хоча б на вулиці Михайлівській, 
де у гарну та погожу днину про-
гулюються тисячі житомирян 
та гостей міста. Але ж не тільки 
і не стільки заходи із вивчення та 
вшанування сторінок та уроків 
революції 1917–21 рр. пролетіли 
мимо уваги житомирян та гро-
мадськості області загалом. Те ж 
саме стосується і указу Прези-
дента України щодо проведення 
заходів з нагоди 500-річчя Рефор-
мації в Європі. Дуже важливі сві-
тоглядні висновки, які свого часу 
спричинила Реформація у ряді 
європейських країн та народів, 
особливо актуальні та повчальні 
для сучасної України, яка досі 
перебуває у ситуації так званого 
«первісного накопичення капіта-
лу». На жаль, 500-річчя Рефор-
мації населення Житомирщи-
ни, як і загалом в Україні, так 
і не помітило. Не спрацювала 
влада, не змогли наші доблесні 
чиновники налагодити роботу, 
акцентувати увагу і т. п. І у числі 
цих чиновників на Житомирщині 
найпершим чином варто нага-
дати прізвище Ярослава Лагути. 
Те ж саме стосується і процесу 
вшанування пам’яті репресо-
ваних жителів Житомирської 
області, які потрапили у лабе-
ти органів НКВС – МДБ у 30-і 
і 40-і роки. Свого часу в Україні 
було започатковано підготовку та 
публікації списків і коротких біо-
графічних відомостей так званих 
«ворогів народу», які виходили 
під назвою серії науково-доку-
ментальних книг «Реабілітова-
ні історією». Житомирщина 
упродовж багатьох років була 
лідером і флагманом у процесі 
реабілітації пам’яті десятків 
тисяч невинно репресованих 

земляків. Але у 2014–2015 роках 
нова «революційна» влада Жи-
томирщини по суті заблокувала, 
припинила і фактично знищила 
науково-редакційну групу у Жи-
томирі, яка готувала виходи чер-
гових томів видання «Реабіліто-
вані історією». Жодного слова на 
захист цієї редколегії у кабінетах 
влади Житомирської області так 
і не пролунало. І найперше таке 
слово мав якраз сказати гумані-
тарний зам кількох губернаторів 
Ярослав Лагута. Але не сказав! 
Ярослав Миколайович взагалі 
багато про що не сказав у ході 
своєї тривалої діяльності на по-
саді заступника голови обласної 
держадміністрації. Адже кому, 
як не йому, варто було б потур-
буватися, аби ратуша на Замковій 
горі у Житомирі, на ремонт якої 
у 2007–2011 роках було витрачено 
півтора десятка мільйонів гри-
вень (ще тих гривень, коли долар 
був по вісім), змогла б нарешті 
прийняти музейні експонати Жи-
томирського краєзнавчого музею. 
До речі, у Житомирі й досі за-
лишається бездомним і, мабуть, 
таки що бездоглядним місцевий 
Музей природи. Дарма, що при-
міщення, яке розпочали будувати 
ще за часів Януковича, у Житоми-
рі завмерло на рівні фундаменту 
і ніхто навіть не спробував звести 
стіни горезвісного довгобуду. При 
тому, що у цей же час витрача-
лися мільйони гривень на до-
будову, перебудову, а потім вже 
й реконструкцію Центрального 
стадіону «Полісся». У ході цього 
печально легендарного процесу 
«освоєння коштів ДФРР» часті-
ше звучали прізвища Гундича, 
Щебетова та всіляких інших чи-
новників і клерків із Житомир-

ської ОДА. Але ж де був Ярослав 
Лагута? Чому він не втручався, 
не доводив, не переконував, не 
попереджав? Звісно, питання ці 
найчастіше видаються риторич-
ними, оскільки футболом і спор-
том взагалі у Житомирі упродовж 
кількох післяреволюційних років 
поспіль опікувалися керманичі 
області. Ігор Гундич, ставши біля 
керма Житомирщини, взяв під 
своє крило футбольний клуб «По-
лісся», який, до речі, належить 
взагалі-то місту Житомиру. Ну 
а Володимир Ширма, який три-
валий час завідує справами у Жи-
томирській облраді, віддає пере-
вагу розвиткові житомирського 
волейболу. Ну а гуманітарний зам 
чим опікується у такій ситуації? 
Можливо, взявся за давно назрілу 
потребу створення у Житомирі 
хоча б камерного симфонічно-
го оркестру? Чи привіз до Жи-
томира хоча б одну мистецьку, 
художню, літературну ініціативу? 
Ну, наприклад, запропонував чи 
рекомендував проведення фору-
му книговидавців у нашому місті, 
яке ще не так давно славилося на 
всю Україну «школою житомир-
ської прози». Так, у Житомирі 
минулоріч відбувався і проходив 
фестиваль «Жовтень у «Жовтні», 
але організатором та ініціатором 
його проведення була дружина 
віцепрем’єра України. Хтозна, 
чи тепер подібний «Жовтень» чи 
«Грудень» у Житомирі відбудеть-
ся, бо Людмила Зубко колишньої 
підтримки від влади сьогодні вже 
точно не має, а пан Лагута, навіть 
якщо б і залишився працювати 
ще на одну «ходку» вже із ни-
нішнім губернатором Віталієм 
Бунечком, орієнтувався би точно 
на інші координати.

Ну а тепер власне і про «ко-
ординати». Новопризначений 
зам губернатора із гуманітар-
но-соціальних питань у стінах 
Житомирської ОДА вже давно 
мав би з’явитися. Три тижні 
після Лагути – це аж занадто ве-
ликий термін, коли біля керма 
гуманітарно-виховної роботи та 
мистецько-художнього життя 
Житомирщини по суті немає 
жодного, навіть слабкого і мало-
компетентного, диригента. Для 
житомирян, які сьогодні більше 
опікуються питаннями тепла 
у своїх помешканнях, а також 
пошуками шляхів заробітку 
і загалом виживання в умовах 
експериментів нової україн-
ської влади, відсутність у стінах 
Житомирської ОДА чиновника 
на посаді гуманітарного зама 
губернатора не є проблемою. 
Та й відсутності колишнього за-
ступника губернатора Ярослава 
Лагути у Житомирі і області зага-
лом ніхто наче й не помітив. Хіба 
лише ми змушені були зробити 
це для порівнянь, висновків та за-
уважень. Думаємо, що абсолютно 
не зайвих.

Що не зробив і чого чекати?

 На фото: Ексзаступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута
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Лера Наумова

З 25 жовтня в Україні вводить-
ся в обіг банкнота номіналом 
1000 гривень.

Багато неоднозначних думок навколо цієї купю-
ри: деякі говорять про інфляцію, інші – про зруч-
ність використання. Переважна більшість експертів 
наголошують, що введення купюри номіналом 
одна тисяча гривень – необхідність, яку Нацбанку 
потрібно було ввести ще раніше. За їх словами, сьо-
годні значно зросла заробітна плата в номінальному 
розмірі, відповідно, введення купюри в 1000 гривень 
дозволяє зменшити кількість банкнот. Крім того, 
експерти вважають: те, що більшість пов’язує це 
з інфляцією чи девальвацією, – не більш ніж омана.

«Що стосується банкнот, то наявність банкноти 
номіналом 1000 гривень дасть можливість еконо-
мити на транспортуванні і зберіганні банкнот», – 
сказали в Нацбанку.

Як упізнати 1000 гривень?
Купюра має на лицьовій стороні портрет одного 

із засновників і першого президента Української 
академії наук – Володимира Вернадського. Зворотній 
бік – із зображенням будівлі президії Національної 
академії наук України. Сама купюра створена у бла-
китно-фіолетових тонах. Розмір купюри – 75х160 мм. 
Її доволі легко відрізнити серед інших купюр.

Думка житомирян
Журналісти «20 хвилин» запитали у житомирян: 

«Як ви вважаєте, чи потрібно вводити купюру роз-
міром 1000 грн?»

«Це буде зручно. Можна одразу зняти зарплату 
і мати декілька купюр, а не пів гаманця по 200 гри-
вень чи 500», – пояснює підприємець Оксана, 45 років.

«Мені без різниці. Вводять то вводять, головне, 
щоб незручностей не було у використанні», – ді-
литься будівельник Іван, 39 років.

«Дуже класно, що ми поступово відходимо від 
використання дрібних монет і що для зручності 
створюють купюри, як 1000 грн. Це дійсно полег-
шить життя», – розповідає студентка Аліна, 21 рік.

Обсяг перших купюр сягатиме 5 млн штук. Далі 
Нацбанк буде друкувати банкноту у міру надхо-
дження замовлень від банків і потреб економіки.

Яка вона – нова тисячна 
купюра: житомиряни  
про зручність використання

Руслан Мороз

Розпорядженням 
міського голови у Жи-
томирі створили 
робочу групу з підго-
товки антикорупцій-
ної стратегії – Плану 
доброчесності міста.

Відповідне розпорядження 
опубліковане на сайті міськради 
за підписом Житомирського місь-
кого голови Сергія Сухомлина від 
25 жовтня 2019 року за № 1075.

Метою створення даної ро-
бочої групи на підставі Мемо-
рандуму про взаєморозуміння, 
укладеного між Житомирською 
міською радою та Антикорупцій-
ною ініціативою Європейського 

Союзу в Україні (рішення міської 
ради від 27.09.2018 р. № 1171), є ви-
значення ефективних стратегічних 
та практичних заходів, направле-
них на мінімізацію корупційних 
ризиків у діяльності міської ради 
та виконавчого комітету, а також 
посилення її спроможності у про-
цесі створення та застосування 
механізмів запобігання корупції. 
Вже до 27 грудня 2019 року робоча 
група має підготувати проєкт рі-
шення Плану доброчесності міста.

Склад групи, як і деякі інші 
розпорядження міської влади, 
традиційно викликав досить нео-
днозначну реакцію. Справа в тому, 
що до складу даної групи, крім 
керівниці Світлани Ольшанської, 
міський голова призначив вельми 
цікавих особистостей. Наприклад, 
директора юридичного департа-
менту міськради Євгенія Черниша, 
свого радника з питань публічності, 
підзвітності та запобігання коруп-

ції Сергія Яцика, депутата міськра-
ди Владислава Пучича та інших.

Більшість членів робочої гру-
пи були неодноразово звинувачені 
містянами у лобізмі, корупцій-
них схемах, участі у голосуванні 
на користь певних осіб. Тож мета 
робочої групи, яка зазначена як 
«визначення заходів щодо усунен-
ня корупційного ризику», викли-
кає обурення та сміх одночасно.

Громадський діяч Ігор Малі 
так прокоментував дане рішення 
міського голови: «Подібні комісії 
і робочі групи по запобіганню 
корупції не повинні мати ніяко-
го відношення до міської влади, 
працівників мерії і, тим більше, до 
однопартійців діючого мера. Ну 
не може корупціонер корупціоне-
ру виклювати око! Це просто не-
можливо! Тому якщо з'являється 
необхідність у створенні подібних 
структур, вони повинні бути по-
вністю незалежними. За типом, 

коли раніше був так званий Тре-
тейський суд. Коли третя сторона, 
ніяк не пов'язана із зацікавлени-
ми сторонами, приймала певне 
рішення. Щоб чітко було видно 
відсутність змови і домовленості.

Ось сьогодні йде будівництво 
супермаркету «Епіцентр». Всі 
знають про це: і міський голова 
та його заступники, і обласна 
влада. Як вони можуть говорити 
про корупцію, якщо «Епіцентр» 
будується взагалі без єдиного до-
кумента!»

До речі, посада радника місь-
кого голови з питань прозорості, 
підзвітності та запобігання коруп-
ції була зайнята після конкурсу 
на початку 2019 року. Саме там, 
в умовах конкурсу, йшлося про 
те, що упродовж 2018–2019 років 
будуть розроблені муніципальні 
плани доброчесності – плани дій, 
що мають зменшити рівень ко-
рупційних ризиків при прийнятті 

управлінських рішень в місцевих 
адміністраціях.

Реакція житомирян у соці-
альних мережах на дане рішення 
очікувана:

–●«Це прикол?»
–●«Це цирк?»
–●«Дуже смішно…»
–●«Після того, як людям під 

вікна впарили заправку, а між ста-
діоном та спортшколою будують 
будинок, то саме час говорити про 
«план доброчесності міста».

–●«У рамках даної програми 
потрібно завершити експертизу 
протоколу Громадського слухання 
від 01.12.2014 року, коли пан Пучич 
опинився у двох місцях одночасно».

–●«Шановні житомиряни, 
якщо ми всі будемо мовчати, то 
ця міська рада на чолі з мером 
Сухомлиним так і буде дурити 
усіх гарними прожектами? Але 
немає жодної гарантії, що вони 
на цьому зупиняться».

Ірина Хоцька

Офіційне відкрит-
тя фонтану біля 17-ї 
школи заплановане на 
2020-й рік.

Про це нам повідомив началь-
них управління капітального будів-
ництва Житомирської міської ради 
В`ячеслав Глазунов.

Посадовець зазначив, що не-

щодавно встановлений фонтан на 
перехресті вулиць Київської-Хліб-
ної буде офіційно відкрито лише 
наступного року. Отож для того, 
щоб житомиряни мали змогу на-
солодитися церемонією урочистого 
відкриття об`єкта, доведеться чекати 
атмосферного потепління у місті.

Нагадаємо, що вищезазначений 
об`єкт було реконструйовано та за-
пущено у функціонування в тесто-
вому режимі ще 15 жовтня у межах 
відбудови стадіону «Спартак Аре-
на», оскільки фонтан сусідствує 
з цим об'єктом.

І сміх, і гріх: мер Житомира створив 
робочу групу «з доброчесності міста»  
з майже одних одіозних посадовців

Фонтан апробували,  
але не відкрили
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Скорочення штату 
працівників: хто має 
переваги залишитись 
на роботі?

До Лугинського бюро право-
вої допомоги звернувся Федір 
Ковтун (ім’я та прізвище змінені 
з етичних міркувань, – прим. ав-
тора). Чоловіка цікавило, кому 
надається переважне право на за-
лишення на роботі при скороченні 
чисельності чи штату працівників 
у зв'язку із змінами в організації 
виробництва і праці. Консультацію 
в межах проєкту «Я маю право» 
надали фахівці Лугинського бюро 
правової допомоги.

При скороченні чисельності 
чи штату працівників у зв'язку 
із змінами в організації вироб-
ництва і праці переважне право 
на залишення на роботі за за-
гальним правилом надається 
працівникам з більш високою 
кваліфікацією і продуктивністю 
праці (стаття 42 Кодексу законів 
про працю України).

При рівних умовах продук-
тивності праці і кваліфікації пе-
ревага в залишенні на роботі 
надається:

1) сімейним – при наявності 
двох і більше утриманців;

2) особам, в сім'ї яких немає 
інших працівників з самостійним 
заробітком;

3) працівникам з тривалим 
безперервним стажем роботи на 
даному підприємстві, в установі, 
організації;

4) працівникам, які навчають-
ся у вищих і середніх спеціальних 
учбових закладах без відриву від 
виробництва;

5) учасникам бойових дій, по-
страждалим учасникам Революції 
Гідності, особам з інвалідністю 
внаслідок війни та особам, на 
яких поширюється чинність За-
кону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального 
захисту», а також особам, реа-
білітованим відповідно до За-
кону України «Про реабілітацію 
жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917–
1991 років», із числа тих, яких 
було піддано репресіям у фор-
мі (формах) позбавлення волі 
(ув’язнення) або обмеження волі 
чи примусового безпідставного 
поміщення здорової людини до 
психіатричного закладу за рішен-
ням позасудового або іншого ре-
пресивного органу.

Продовження – 
у наступному номері.
Виникли питання? За юридич-

ною консультацією звертайтесь 
до місцевих центрів та бюро пра-
вової допомоги. Їх адреси та кон-
такти ви можете знайти на сайті 
http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/
ua/ у розділі «Місцеві центри».

Більше інформації про проєкт 
«Я маю право!» – на сайті pravo.
minjust.gov.ua та за номером 
0 800 213 103 (єдиний контакт-
центр надання безоплатної пра-
вової допомоги).

КОЛОНКА

Валерія Наумова

У сучасних умовах 
дуже важко органі-
зувати своє життя та 
простір так, щоб він 
був екологічним.

Екостиль життя – це не про-
сто тенденція, яку підтримують 
свідомі споживачі, це дійсно еко-
номний та комфортний формат, 
який дозволяє зменшити несві-
доме використання та зменшити 
шкоду навколишньому серед-
овищу. Сьогодні кожен другий 
використовує у повсякденному 
житті пластик, і це – глобальна 
проблема, яка, на жаль, вже має 
свої незворотні наслідки.

Питанням збереження 
навколишнього серед-
овища сьогодні опіку-
ються не лише фахівці, 
а і пересічні громадя-
ни, якім небайдужа 
доля нашої планети.

Більше того, ті, хто починав 
з банального зменшення ви-
користання пластику, сьогодні 
стали справжнім взірцем для 
інших: пропагують екостиль 
та впроваджують проєкти, що 
спрямовані на питання екології. 
Все більше тих, хто шукає аль-
тернативу пластику і вкладає всі 
свої сили та ресурси у збережен-
ня навколишнього середовища.

Про шкоду пластику  
і не тільки

Нам протягом десятиріч 
нав’язували необхідність вико-
ристання пластику. Тенденція 
використовувати пластикові 
пакети навіть тоді, коли вони 
реально не потрібні, існує і сьо-
годні. Спостерігаємо несвідоме 
споживання продукції, що не 
розкладається або розклада-
ється протягом дуже довгого 
періоду.

Більше того, ніхто не бере 
до уваги, наскільки розклади 
пластику шкідливі для нашого 
ґрунту і наскільки випари від 
пластику шкодять атмосфері. 
Що вже казати про океани, та 
що там… річки, що висихають 
через руйнацію екосистеми, 
адже через пластик та інші 
шкідливі відходи гине риба та 
рослини, а сама вода стає отруй-
ною та брудною.

Пластик, пластик, пластик… 
Про його шкідливість багато 
говорять, проте використо -
вують. Ми провели невелике 
дослідження, щоб зрозуміти, 
чому використання пластику на-
стільки поширене. У ході аналі-
зу анкетування було визначено 
наступні результати:

• 60% респондентів вико-
ристовують пластик, бо він до-
ступний;

• 30% – використовують, бо 
звикли;

• 10% – використовують, бо 
їм зручно.

Коли ми запитали, чи обізна-
ні споживачі про альтернативу 
пластику, отримали наступні 

результати:
●● 50% знають про альтерна-

тиву пластику, проте вважають 
її важкодоступною та дорогою;

●● 30% вважають таку альтер-
нативу непрактичною;

●● 20% не знають про мож-
ливу альтернативу або не сти-
калися з нею.

Отож результати доводять, 
що доступність до споживан-
ня пластику визначає основні 
позиції його використання 
сьогодні, і, відповідно, саме ця 
доступність гальмує поступо-
вий перехід до екостилю. Більше 
того, саме необізнаність і низька 
поінформованість деактивують 
використання саме альтернативи 
пластику.

Як зменшити вживання 
пластику: досвід 
житомирянки

Журналісти «20 хвилин» ви-
рішили поговорити про екос-
тиль життя з однією з тих, хто 
активно його пропагує та має 
у цьому напрямку неабиякий 
успіх, – Надія Гамула не один 
рік намагається зменшити ви-
користання пластику і залюбки 
ділиться своїм досвідом із жи-
томирянами.

�� Чому Ви вирішили 
відмовитися від викорис-
тання пластику?

–●Я не відмовилася від плас-
тику повністю – навіть не уяв-
ляю, як це можливо в сучасних 
умовах. На жаль, виробники 
практично все пакують у плас-
тик. Вихід для мене: по-перше – 

обмежувати себе і не купляти 
речей, які мені не дуже потрібні; 
по-друге, віддавати перевагу не 
запакованим у пластик анало-
гам, якщо це можливо. Як при-
йшла до цього? Мабуть, вплинув 
гарний приклад друзів і знайо-
мих, яких я поважаю. На даний 
момент я повністю відмовилась 
від одноразових кульочків – бо 
це пластик, який у нас безконтр-
ольно розповсюджується, але не 
підлягає переробці.

�� Розкажіть про осно-
вні переваги відмови від 
поліетилену

–●Переваги – усвідомлення 
того, що своїми діями ти по-
кращуєш світ, у якому живеш. 
Звучить трохи пафосно, проте 
це правда. Людині часто по-
трібно відчувати, що її життя 
має зміст, що вона може хоч 
трохи, але вплинути на світ. 
Що вона важлива, її дії важли-
ві. Бо так і є. Також економія 
коштів і свідоме споживання. 
Коли потрібно спланувати 
покупки і взяти необхідні 
контейнери чи мішечки, це 
обмежує кількість спонтан-
них витрат. Ну а також чисті 
сумки, чистий холодильник, 
незіпсовані продукти.

�� Як мотивувати жи-
томирян до екоспособу 
життя?

–●Писати і говорити про це 
перш за все. Ділитися досвідом 
у соцмережах. Аби люди розу-
міли, що це не вимагає якихось 
надзусиль. Це просто якісь не-
величкі щоденні звички. І щось 
вже краще, ніж нічого! Класно, 
якби виробники більше давали 
вибір купляти на вагу або без 
упаковки. Не треба пропону-
вати пакет на касі – людям за-
вжди легше казати «так», ніж 
«ні». Сподіваюсь, ми до цього 
плавно дійдемо. Бо проблема є. 
І ми маємо її вирішувати, рано 
чи пізно.

Отож питання екостилю 
життя сьогодні актуальне і важ-
ливе, і потрібно більше розпові-
дати про це. Мало хто знає про 
суть та переваги екостилю, тому 
важливо поширювати цю інфор-
мацію та мотивувати інших, 
берегти природу і робити своє 
життя чистішим, екологічнішим 
та свідомим.

Споживати свідомо  
та жити екологічно: 
житомирянка Надія Гамула 
про альтернативу пластику
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Приватний будинок – це територія, 
котру потрібно охороняти дуже ретельно, 
оскільки сьогодні чимало тих, хто грабує або 
дозволяє собі залізти на приватну терито-
рію. Особливо важливо встановити систему 
для захисту будинку в тому випадку, якщо 
ви часто виїжджаєте у місто: на навчання, 
роботу або подорожуєте. Часто люди за-

ходять на приватні території не для масш-
табних крадіжок, а для того, щоб поцупити 
ті самі яблука чи капусту, але є й серйозні 
випадки, коли господарі втрачають своє 
цінне майно. Не забувайте, що сигналізація 
та відеоспостереження допоможуть вам 
забезпечити порядок та безпеку вдома, а за-
вдяки цим технологіям ви зможете спокійно 

їздити на роботу, відпочинок і будь-куди, 
адже якщо хтось зайде на вашу територію, 
одразу приїдуть охоронці.

Охорона приватного будинку 
може бути централізованою або 
автономною. У першому випадку сигнал 
від системи у разі події отримає охоронне 
агентство, у другому – господар будинку й 
охорона (сторож).

Системи безпеки для будинку працю-
ють на основі датчиків шуму, об’єму, ві-
брації, руху, температури. Тобто можна 
контролювати буквально все: розбите скло, 
переміщення по території, злом.

Сигналізація для будинку
Сигналізація при встановленні по-

винна мати наступні деталі:
• контрольну панель для обробки даних 

з датчиків і активації сигналу;
• клавіатуру;
• сигнальний механізм;
• датчики.

Що стосується датчиків, це найбільш 
важлива складова системи. Вони можуть 
бути дротяними та бездротовими. Для біль-
шої надійності краще обрати комбінований 
варіант установки.

Датчики поділяються на такі види:
1. Фасадні – подають сигнал на звук роз-

битого скла.
2. Вібраційні – потрібні для контролю 

підлоги, стін, даху; реагують на спроби 
пролому та руйнувань.

3. Магнітно-контактні – попереджають 
про проникнення через вікна та двері.

4. Об’ємні – реагують, коли в будинку 
є сторонні.

Сьогодні користуються попитом охо-
ронні системи для будинку, які не реагують 
на присутність домашніх тварин.

Специфіка роботи
На охоронному об’єкті встановлюються 

спеціальні датчики. Вони підключені до 

СИГНАЛІЗАЦІЯ  
та відеоспостереження  
для приватного будинку
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приймально-контрольного прила-
ду, який безпосередньо пов’язаний 
із пультом централізованої охоро-
ни. Якщо в будинок проникають 
сторонні, датчики це фіксують 
і протягом пари секунд пере-
дають дані на пульт охоронного 
агентства. Оператор, що стежить 
за пультом цілодобово, відправ-
ляє групу швидкого реагування за 
адресою злому. Група прибуває на 
місце вже через 5–10 хвилин після 
тривожного сигналу та проводить 
оперативні роботи із затримання 
злочинців.

За словами директора ком-
панії «BSI-group» Олександра 
Безпалюка, для кожного об’єкта 
важливо підібрати особливу сис-
тему охорони: «Не існує єдиного 
рішення під всі об’єкти. Більш-
менш стандартизовані рішення 
по обладнанню квартир сучас-
ними засобами сигналізації. На-
приклад, для охорони більшості 
квартир достатньо базового комп-
лекту обладнання за +-5699 грн, 
що включає датчик на відкриття 
дверей, датчик руху в кімнату та 
охоронний прилад/передавач.

Для технічного рішення по 
охороні будинку ми проводи-
мо аналіз укріпленості будин-
ку, прибудинкової території, 
після чого узгоджуємо деталі 
з власником. З чимось власник 
погоджується, щось спрощуємо 
або навпаки».

Що вам дасть  
пультова охорона будинку?

• Цілодобову охорону вашо-
го будинку або котеджу по GSM 
каналу;

• Група оперативного реагу-
вання діє строго за обумовленим 
заздалегідь з клієнтом планом;

• Ви можете поїхати у від-
пустку або відрядження і бути 
впевненим у збереженні майна;

• При отриманні тривожного 
сигналу група швидкого реагуван-
ня не покидає будинок клієнта, 
поки не з’ясує причини тривоги;

• Охоронне агентство має влас-
ну станцію моніторингу, групи 
швидкого реагування;

• Оператори швидко пере-
дають інформацію державним 
службам за необхідності.

Система 
відеоспостереження

Одна із задач забезпечення 
приватного будинку високим рів-
нем безпеки – це вибір системи 
відеоспостереження для будинку, 
а також необхідних компонентів 
для неї.

За словами фахівців, важливо 
звернути особливу увагу на надій-
ність та якість охоронних систем.

«Для початку зверніть ува-
гу на якість та надійність таких 
систем. Важливо вивчити попе-
редньо інформацію про охоронні 
системи, оскільки це допоможе 
визначитися з найкращою сис-
темою для свого будинку. Та 
сигналізація, що надійна, вона 
і прослужить довше. Також вра-
хуйте, що сигналізація має бути 
функціональною, адже це визна-
чає ефективність роботи таких 
систем», –  зазначив директор 
ТОВ «X–VID» Олексій Сегедін.

Види камер
Фіксована камера. В осно-

ві більшості систем відеоспосте-
реження для будинків лежать 
камери з фіксованою фокусною 
відстанню. Вони призначені для 
простої та надійної зйомки зобра-
ження і можуть бути оптимізовані 
для додатків з різними корпусами 
і функціями. Збільшення зобра-
ження конструкцією не перед-
бачено, але, не маючи рухомих 
деталей, стаціонарні камери за 
своєю природою більш надійні, 
ніж PTZ-камери, і вони завжди 
відображають картинку в зада-
ному напрямку.

Камери PTZ. Камери з дис-
танційним управлінням зазвичай 
називаються PTZ-камерами за їх 

здатність панорамувати, нахиляти 
і збільшувати об’єкт зйомки. Це 
спеціально розроблена фіксована 
камера, забезпечена механізмами 
повороту і нахилу, які дозволяють 
оператору віддалено переміща-
ти її поле зору. Хоча PTZ-камера 
буде слідувати за людиною або 
об’єктом через всю область огляду, 
у неї є кілька недоліків. PTZ може 
бути налаштована на автоматичне 
патрулювання області, але най-
частіше вона найбільш ефективна 
при ручному управлінні.

360-градусна камера. 
Згадані вище недоліки сприяли 
появі пристрою третього типу – 
віртуальної PTZ або 360-градусної 
камери. Це кілька фіксованих ка-
мер високої роздільної здатності 
в одному (звичайно купольному) 
корпусі. Зображення з кількох ка-
мер зшиті разом в одне ціле, і ви 
можете збільшувати зображення 
будь-якого місця зі всієї панорам-
ної зйомки.

Висновок
Отже, обираючи сигналі-

зацію або відеоспостереження 
для свого будинку, важливо дуже 
ретельно вивчити усі деталі. 
Враховуйте якість такої техніки, 
оскільки від цього залежить те, 
наскільки така охоронна система 
довго прослужить і наскільки 
якісно та чи інша система пра-
цюватиме у вашому будинку.
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Тарас Боросовський

Після 8-річної пере-
рви у Житомирі знову 
активно лобіюється 
поява будівельного 
гіпермаркету. Зміна 
облич при владі зали-
шала незмінною на-
хабність та цинічність 
методів лобіювання 
приватних інтересів, 
зиск з яких регулярно 
отримує родина Ген-
надія Зубка.

Скандал довкола забудови 
у 2011 році під «Епіцентр» части-
ни ботанічного саду став однією 
з причин звільнення тогочасно-
го мера Житомира Володимира 
Дебоя. Прийняті на сьогодні рі-
шення в догоду будівельному гі-
пермаркету можуть зіграти таку ж 
роль для нинішнього очільника 
міста Сергія Сухомлина.

Другий прихід «Епіцентру» 
у Житомир розпочався з купівлі 
ТОВ «Епіцентр К» будівель колиш-
ньої нафтобази поряд із залізнич-
ним вокзалом. Через запеклий 
аукціон виставлені за борги близько 
1,9 тис. кв. м «Приватбанк» продав 
більш ніж вчетверо дорожче – за 
15 млн 367,2 тис. грн. Вже через 
6 днів, 4 липня 2019 року, підпи-
сується договір купівлі-продажу 
будівель, і «Епіцентр К» поспішно 
пише клопотання до міськради. 
У ньому просить надати дозвіл на 
розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки.

Як тільки на сайті міськради 
22 липня з’явився відповідний про-
єкт рішення, цього ж дня міський 
голова видає розпорядження про 
термінове скликання за два дні по-
зачергової сесії. Навіть не потрапив-
ши на розгляд депутатської комісії, 
питання одразу ж включається 
Сергієм Сухомлиним на розгляд 
сесії. І хоча наступного дня, 23 лип-
ня, профільна земельна комісія не 
підтримала проєкт рішення, на це 
ніхто не зважає. Проігнорувавши 
депутатів, у міськраді йдуть на пря-
ме порушення вимог законодавства 
щодо оприлюднення проєктів рі-
шення міської ради.

Все це виплескується у бурхли-
ві дебати під час 50-ї позачергової 
сесії, де вмовляти колег замість пе-
ребуваючого у відрядженні мера 
взявся Іван Фурлет та безпосередньо 
представник мережі гіпермаркетів.

• Ми є тим інвестором, який 

дасть можливість місту не отриму-
вати субвенцію, а заробляти гроші. 
Ми надаємо 350 робочих місць 
з «білою» зарплатою, – розповів на 
сесії міськради заступник генераль-
ного директора ТОВ «Епіцентр-К» 
Дмитро Байдюк.

Певно, таку ж мотивацію ви-
користав менеджмент мережі бу-
дівельних супермаркетів у Криму, 
коли домовлявся з російською вла-
дою про продовження своєї роботи 
після окупації. Журналісти програ-
ми «Схеми» на «Радіо Свобода» зі-
брали докази присутності на півост-
рові української мережі «Епіцентр 
К» зі зміненою у 2014 році назвою на 
«Новацентр К». Не бажаючи позба-
витися активів на окупованому ро-
сіянами півострові, власник мережі 

Олександр Герега ще й призначає 
на посаду керівника новоствореної 
«Новацентр К» екскомерційного 
директора регіональної мережі 
«Епіцентр К» Юрія Носача.

З того часу мережа гіпермарке-
тів Олександра Гереги на матери-
ковій частині України стала поста-

чальником товарів для «дочірньої» 
кримської компанії, використову-
ючи фірму-посредника «Алмера». 
Незважаючи на усі зібрані матеріа-
ли, Герега, будучи з 2014 до 2019 рр. 
народним депутатом, заперечує 
володіння бізнесом, який сплачує 
податки окупантам.

–●Да нет, вы что. Перестаньте. 
Пойдите на территорию Крыма 
и попробуйте там поторговать. 
И скажете мне, как там, получается 
у вас или нет?” – емоційно відповів 
він на поставлене журналістом за-
питання.

Багаторічний досвід ведення 
закулісних перемовин допоміг 
Олександру Герезі не лише донині 
провадити бізнес на півострові, але 
й «дотиснути» земельне питання 

у Житомирі. Після провального го-
лосування 24 липня за погодження 
надання землі «Епіцентру» Сергій 
Сухомлин видає нове розпоряджен-
ня про скликання на 8.00 26 липня 
51-ї позачергової сесії.

Ледве зібравши достатню кіль-
кість депутатів, Сергій Сухомлин 

зміг дотиснути прийняття бажа-
ного гіпермаркетом рішення. З того 
часу минуло понад 3 місяці, однак 
проєкт землеустрою «Епіцентр 
К» так і не подав. Хоч без жодних 
погоджень активно взявся за вивіз 
знятого з території нафтобази ток-
сичного ґрунту. Розібравши метале-
ві конструкції, компанія фактично 
займається підготовчими роботами 
під спорудження будівельного гі-
пермаркету.

При цьому посадовці не лише 
закривають очі на масові порушен-
ня. Вони неприховано лобіюють 
інтереси компанії, надаючи макси-
мальне сприяння у проведенні без 
належних документів робіт. При 
цьому ніхто не порушує питання 
про цільове призначення земельної 
ділянки під майбутній гіпермаркет, 
як і про початок стягнення з «Епі-
центр К» плати за користування 
3,5 гектарів комунальної землі, до-
говір та будь-які інші документи 
на користування якою відсутні 
у міськраді.

Звичайно ж, у стінах Жито-
мирської міськради подібні пре-

ференції отримує дуже вузьке коло 
компаній. Саме до таких і належить 
«Епіцентр К», яка давно співпрацює 
з житомирським підприємством 
«ЗОК» родини Геннадія Зубка. Саме 
ЗОК є одним із головних підрядни-
ків з постачання металоконструк-
цій для будівельних гіпермаркетів 
«Епіцентр» по всій країні. До того ж 
у 2016 році, коли Геннадій Зубко 
очолював Міністерство регіонально-
го розвитку, його невістка в одному 
із будівельних гіпермаркетів від-
криває кафе «Львів. Кава. Пляцки. 
Шоколад».

Рішення у Житомирській місь-
краді для «Епіцентру» приймалося 
у липні 2019 року, під «завісу» пере-
бування на посаді Геннадія Зубка. 
Схоже, для «Епіцентру» важли-
вим було встигнути скористатися 
впливом міністра. Але й для ЗОКу 
поява гіпермаркету гарантує бага-
томільйонні заробітки на виготов-
ленні металоконструкцій. От лише 
міський бюджет через злочинну 
бездіяльність чиновників та місь-
кого голови досі, окрім забруднень, 
жодної гривні не отримує.

Кому вигідно будівництво  
«Епіцентру» у Житомирі

 Джерело фото: Радіо Свобода

 На фото: Олександр і Галина Гереги. Джерело фото: Радіо Свобода

 Відповідь міськради з приводу договору оренди землі
 Профільна комісія не підтримала надання землі.  
     Скріншот з сайту міськради
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Останнім часом 
все частіше до полі-
ції надходять елек-
тронні листи з по-
відомленнями про 
замінування того чи 
іншого об’єкта.

Так, минулого тижня двічі 
«заміновували» Житомирську 
обласну державну адміністра-
цію, по одному разу заліз-
ничний вокзал та Свято-Пре-
ображенський кафедральний 
собор. Навесні всі пам’ятають 
феєричну череду «замінувань» 
житомирських вишів під час 
екзаменаційної сесії.

Щоразу поліцейські ретель-
но оглядали території адміні-
стративних приміщень обласної 
державної адміністрації та за-
лізничного вокзалу, навчаль-
них закладів та інших будівель, 
і жодного разу не було знайдено 
ніяких предметів, які станов-

лять загрозу безпеці громадян.
Електронний лист про за-

кладення вибухівки у будівлі 
Житомирської ОДА і на заліз-
ничному вокзалі надійшов на 
електронну адресу Головного 
управління Нацполіціі області 
вранці, близько 08:00, 25 жовтня 
2019 року. А 28 жовтня вранці 
на електронну пошту ГУНП на-
дійшов лист про ймовірне за-
кладення вибухівки біля одного 
із соборів обласного центру. На 
місце події одразу виїхали по-
ліцейські, вибухотехніки, кіно-
логи та інші екстрені служби.

Керівник відділу комуніка-
ції поліції Житомирської облас-
ті Алла Ващенко прокоментува-
ла, що зараз відносно останніх 
випадків ще тривають слідчі 
дії; особи, які надіслали листи 
про замінування, не встановлені 
і підозри нікому не оголошено.

Ми звернулися за комента-
рем до першого заступника ке-
рівника Житомирської місцевої 
прокуратури Віктора Васильо-
вича Толочка.

��Руслан Мороз: «Хто 
частіше надсилає такі по-
відомлення та що загро-
жує особі за неправдиве 
повідомлення про замі-
нування?».

Віктор Толочко: «Якоїсь 
соціа льної  спрямованос т і 
окремих злочинів немає. Вза-

галі за останні кілька років 
були засуджені. Наприклад, 
було замінування автовокзалу, 
де за допомогою спецслужб 
відстежили мобільний теле-
фон людини, яка подзвонила. 
Ще два-три таких вироки у нас 
є. Конкретно відповідальність 
за ці злочини передбачена 
статтею 259 Кримінального 
кодексу України «Завідомо не-
правдиве повідомлення про 
загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження 
об'єктів власності».

Санк ція частини пер -
шої даної статті передба-
чає позбавлен н я вол і до 
трьох років; частина дру-
га, тобто якщо спричине -
ні тяжкі наслідки або по -
вторно, – від двох до п’яти 
рок ів позбавлен н я вол і . 
Конкретно останні випадки 
про замінування були отри-
мані електронною поштою. 
Наразі проводиться досудове 
розслідування. Підозри ніко-
му не оголошено».

��Руслан Мороз: «А які 
строки позбавлення волі 
були вже отримані зло-
чинцями раніше?»

Віктор Толочко: «Суд за-
звичай у таких випадках вино-
сить вирок приблизно по два 
роки позбавлення волі».
� � Р у с л а н  М о р о з : 

«А взагалі, чим потім по-
яснюють затримані свою 
поведін ку – невда л и м 
жартом, бажанням зірва-
ти іспити чи ще чимось?».

Віктор Толочко: «Цей зло-
чин не відрізняється від інших. 
Так само, як крадіжки, хуліган-
ство, – мотиви можуть бути у кож-
ного різні. Хтось вживав алкоголь, 
у когось почуття нетерпимості 
до якоїсь соціальної групи або 
просто з хуліганських спонукань. 
Немає очевидної конкретної від-
повіді на всі ці злочини. Буває 
помста, буває бажання зірвати 
навчальний процес або від’їзд 
своєї знайомої з автовокзалу».

�� Р у с л а н  М о р о з : 
«Останнім часом поча-

лася справжня епідемія 
таких «замінувань».

Ві к т ор Толоч ко:  «Так. 
Якщо раніше класичним по-
відомленням був дзвінок по 
телефону, то зараз частіше 
отримують такі повідомлення 
за допомогою електронної по-
шти. І те, що ми це відслідко-
вуємо, частіше відбувається за 
допомогою VPN

Тобто віртуальні майдан-
чики, які дуже важко прослід-
кувати. Вони можуть навіть 
перебувати за кордоном. Роз-
слідування складне через те, що 
комп’ютерна техніка зараз ру-
шила далеко вперед. Особливих 
знань вона не потребує. Більш 
того, такі знання доступні зараз 
будь-кому. Можна перебувати 
у цій кімнаті, а IP буде показу-
вати, що ми знаходимось у Зім-
бабве чи Бангладеш».

Н а г а д у є м о ,  щ о  щ е 
у 2012 році було посилено 
кримінальну відповідальність 
за завідомо неправдиве пові-
домлення про загрозу безпеці 
громадян. На думку правоза-
хисників, посилення покаран-
ня не є утиском прав людини. 
«Суд, як і раніше, може вра-
хувати особистість, вік того, 
хто телефонував, і припинити 
кримінальне переслідування, 
керуючись п. 2 ст. 11 Кримі-
нального кодексу (незначність 
діяння або діяння, яке не за-
вдало шкоди)», – підкреслюють 
правозахисники.

Більш того, нашим колегам 
з видання «DW» у Національній 
поліції України повідомили, що 
з початку року до поліції на-
дійшло 3730 анонімних повідо-
млень про мінування будівель 
та об'єктів інфраструктури. За 
аналогічний період минулого 
року було зафіксовано лише 750 
подібних «мінувань».

«Зараз виклики про міну-
вання зашкалюють. Тільки 
у Києві за добу "заміновували" 

до тисячі об'єктів. Ми з початку 
року вже оглянули понад шість 
тисяч об'єктів. В одному повідо-
мленні може бути «заміновано» 
до п'ятисот об'єктів», – розповів 
«DW» начальник департаменту 
вибухотехнічної служби Націо-
нальної поліції України Руслан 
Оровецький.

За його словами, жодне 
з цих анонімних повідомлень 
про мінування не підтверди-
лося, однак поліція все одно 
зобов'язана перевіряти і відпра-
цьовувати кожну таку погрозу.

Найбільша кількість 
анонімних повідо-
млень про можливе 
мінування адміністра-
тивних та громадських 
будівель зафіксова-
на у столиці, у Хар-
ківській, Одеській, 
Дніпропетровській, 
Львівській та Запо-
різькій областях.

Експерт з реформування 
правоохоронної системи ки-
ївського Центру політико-пра-
вових реформ Борис Малишев 
вважає, що правоохоронці не-
допрацьовують, аби довести 
справу до реальних вироків 
і покарання. На його пере-
конання, СБУ має більш сис-
темно підходити до створення 
кіберзахисту від таких вдава-
них терористичних загроз, 
а Нацполіція більш ретельно 
розслідувати та збирати до-
кази проти того, кого вдалося 
знайти і затримати за фейкове 
мінування. «Правильно зібра-
ні докази унеможливлюють 
«розсипання» таких справ у су-
дах», – вважає Малишев. Допо-
ки СБУ та слідчі Нацполіції не 
змінять підходи до превенції 
та збору доказової бази, аноні-
ми тероризуватимуть україн-
ців вдаваними «мінуваннями», 
переконаний експерт.

Поки ж у вибухотех-
нічній службі на всю 
Україну працює до 
трьох сотень  
спеціалістів.
Через специфічну роботу 

тут бракує кадрів. З огляду на 
зростання кількості неправди-
вих викликів про замінування 
об'єктів Міністерство внутріш-
ніх справ України має намір 
змінити порядок реагування на 
такі повідомлення. МВС ініцію-
ватиме посилення кримінальної 
відповідальності за неправдиві 
повідомлення. Зокрема, там 
хочуть збільшити термін по-
збавлення волі, а також ввести 
конфіскацію майна.

Епідемія «замінувань» у Житомирі триває: 
поліція говорить про труднощі розслідувань

VPN (скорочення від англ. Virtual Private 
Network) – віртуальна приватна мережа – уза-
гальнююча назва мереж, що створюються поверх 
інших мереж, які мають менший рівень довіри. 
Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька гео-
графічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) 
в єдину мережу з використанням для зв'язку  
між ними непідконтрольних каналів.
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75 років тому, 
28 жовтня 1944 року, 
Червона Армія звіль-
нила від гітлерівців 
місто Чоп та вийшла 
на західний кордон 
сучасної України. За 
звільнення України 
від фашистських за-
гарбників радянський 
народ заплатив вели-
чезну ціну.

Президент України Володи-
мир Зеленський долучився до 
церемонії вшанування пам’яті 
загиблих у зв’язку з 75-ю річницею 
вигнання нацистів з України. Це-
ремонія відбулася у Парку Вічної 
Слави у Києві. Глава держави по-
клав квіти до могили Невідомого 
солдата та вшанував пам’ять за-
гиблих хвилиною мовчання. У це-
ремонії також взяв участь Голова 
Верховної Ради Дмитро Разумков.

На офіційній верифікованій 
сторінці Президента Володими-
ра Зеленського з’явився допис: 
«Сьогодні ми всі відзначаємо 

75-у річницю вигнання нацистів 
з України. 28 жовтня 1944 року 
після довгих років навали нашу 
землю було очищено від нацист-
ських окупантів. Цей день став ви-
значною віхою на шляху до оста-
точної перемоги Антигітлерівської 
коаліції у Другій світовій війні.

З пекельної брами тієї війни 
вийшла ціла генерація україн-
ських героїв, і сьогодні – вагома 
нагода згадати, подякувати та 
вклонитися доземно їм усім. 

Солдатам і офіцерам, партиза-
нам і підпільникам, учасникам 
національно-визвольного руху, 
руху опору, цивільним громадя-
нам, дорослим і дітям, молоді та 
людям поважного віку – всім, хто 
самовіддано боровся з ворогом на 
фронтах і в тилу».

На відміну від офіційного 
Києва, влада Житомира повністю 
проігнорувала дану подію. Жоден 
чиновник не привітав житомирян 
з величною датою.

Це викликало бурхливу реак-
цію у містян. Наприклад, депутат-
ка міської ради Наталія Леончен-
ко у соціальній мережі Фейсбук 
написала наступне: «28 жовтня 
Україна відзначатиме 75-у, ювілей-
ну, річницю визволення України 
від фашистських загарбників. Як 
і щороку, ми з друзями і колегами 
біля монументу Слави о 10 ранку 
зустрінемося з ветеранами, вша-
нуємо пам'ять полеглих у боях за 
нашу свободу. При нагоді проди-

вилася сайти Житомирської ОДА 
та міської ради, які заходи плану-
ються владою? Ніяких. Питання до 
очільників міста та області. Сергій 
Сухомлин, Віталій Бунечко, Воло-
димир Ширма, указ Президента 
України (В. Ющенка) від 20 жовтня 
2010 року 836/2009 – чинний! Чи є 
у вас пояснення, з яких причин на 
місцевому рівні влада не організо-
вує святкових заходів з відзначення 
пам'ятної (та ще й ювілейної) дати? 
Яким чином планується вшанува-
ти ветеранів – учасників бойових 
дій? Україна з усіх союзних рес-
публік найбільше постраждала 
у тій війні! Невже ми, нащадки 
Героїв, не маємо дякувати їм за 
наше життя, волю і незалежність? 
Невже не маємо виховувати у мо-
лоді повагу до подвигів поколінь? 
Мені, як і більшості людей, є не-
зрозумілим самоусунення влади 
від виконання делегованих держа-
вою повноважень. З цього приводу 
готую відповідні запити, також 
виступатиму на сесії міської ради».

Незважаючи на відмову офі-
ційної житомирської влади брати 
участь у святкуванні, містяни не-
величкими групками все ж при-
ходили протягом дня 28 жовтня 
до монументу Слави та покладали 
квіти до пам’ятника. Був також 
відслужений молебень за упокій 
душ полеглих героїв. Житомиряни 
пам’ятають своїх героїв, на відміну 
від міської та обласної влади.

Руслан Мороз

У Кмитівському 
музеї образотворчого 
мистецтва імені Йоси-
па Буханчука 26 жов-
тня 2019 року відкри-
лась п’ята виставка 
програми «Жести 
ставлення», що під-
тримується Україн-
ським культурним 
фондом під назвою 
«Неслухняні тіла».

Куратор виставки Микита 
Кадан у своєму кураторському 
тексті зазначає, що «Неслухняні 
тіла» – це 5-й епізод виставкової 
програми «Жести ставлення» 
Кмитівського музею образотвор-
чого мистецтва ім. Й. Д. Буханчу-
ка. Як і на попередніх виставках, 

твори сучасного мистецтва по-
казані у формі інтервенцій в екс-
позицію радянського мистецтва й 
будуть вести з роботами з колекції 
діалог на тему радянського та по-
страдянського сприйняття тіла та 
тілесності. Особливістю виставки 
є міждисциплінарність – при-
сутність поезії, музики та танцю 
разом з експонованими візуальни-
ми творами. А також – внутрішні 
діалоги всередині блоку сучасного 
мистецтва: між «шоково-трансгре-
сивними» практиками 80–90-х та 
квір-оптикою 2000–2010-х.

Образ «слухняних тіл» виник 
у книзі «Наглядати та карати» Мі-
шеля Фуко з огляду на практики 
дисциплінарного контролю тіла 
та поведінки учня у школі, солда-
та в армії, в'язня в тюрмі. У описі 
Фуко «політична анатомія» стає 
водночас і «механікою влади», 
створюючи системи взаємоза-
лежності послуху та суспільної 
корисності. У наш час квір-теорія 
(однією з основ якої є ідеї Фуко) 
відкриває шлях до «неслухняного 
тіла», байдужого до зовнішньої 
дисциплінарної регуляції. Тіла, 

яке подолало своє колишнє роз-
ділення з інтелектом, чуттєвістю 
та політичною суб'єктністю і яке 
відмовляється коритись норма-
тивам конвенційної зовнішності 
та гендерного розподілу характе-
ристик. Водночас це тіло є враз-
ливим і таким, що не соромиться 
показувати вразливість та не при-
ховує біль. Ще це тіло є відкритим 
до кібернетичного розширення 
можливостей та фармакологічного 
монтажу. Нова квір-суб'єктність 
побудована на відвоюванні тіла на-
зад у поліцейсько-дисціплінарних 
та ринкових техніках підкорення.

Куратор вже кількох виставок 
у Кмитівському музеї Микита Ка-
дан також розповідає про те, що 
нова виставка програми «Жести 
ставлення» залучає до полеміч-
ного діалогу з творами кмитів-
ської колекції роботи сучасного 
мистецтва 80–90-х та 2000–2010-х 
років. У неофіційному мистецтві 
періоду перебудови та у постра-
дянських роботах 90-х тіло стає 
інструментом трансгресії, подо-
лання дисциплінарного порядку 
через шокові ефекти докумен-

тального показу тілесного або 
через перетворення тілесності 
на фантазм, предмет еротизова-
ного галюцинозу. Але водночас 
підходи й техніки погляду, влас-
тиві 80–90-м, залишаються в полі 
минулої конвенції, демонструючи 
негативну настанову щодо неї, 
але не пропонуючи з неї виходу. 

Практики 2000–2010-х відповіда-
ють квірному погляду на тілес-
ність і трактують квір як новий 
авангард, як спосіб подолати «ста-
рого Адама» та переосмислити 
те, чим є людина.

Фото управління  
культури та туризму  
Житомирської ОДА

Україна відзначила 75-ю річницю 
визволення від нацистських загарбників

«Неслухняні тіла»: квір як новий авангард



17 Середа, 30 жовтня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Важливо

Відбувся черговий вступний екзамен 
з математики на безкоштовне навчання 
у Вінницькій ІТ-Академії. З півсотні абіту-
рієнтів четверо вирішили необхідну кіль-
кість завдань. Вітаємо щасливчиків! Вони 
здобули неймовірну можливість навчатись 
у Вінницькій ІТ-Академії БЕЗКОШТОВНО 
і вже за рік гарантовано отримати роботу 
своєї мрії!

Міжнародні корпорації, стартапи, 
дружні колективи, високі зарплати, сучасні 
технології вже чекають на Вадима Ліщин-
ського, Анастасію Спірідонову, Дар’ю 
Дзюбу, Маргариту Грінченко.

Тепер ці четверо талановитих молодих 
людей будуть навчатись серед друзів-одно-
думців у супроводі викладачів-практиків та 
гарантовано працюватимуть за обраною 
спеціалізацією після завершення навчання.

Їхні враження після екзамену:
Анастасія Спірідонова: Про екза-

мен дізналась на сайті ІТ-Академії. Рік 
тому я почала самостійно вивчати про-
грамування, навіть пройшла курси в од-
ній з IT-компаній, але одержаних знань 
недостатньо, щоб отримати роботу. Також 
проблема була в тому, що я почала вивчати 
мову, не знаючи основ програмування. Це 
ніби будувати будинок без фундаменту. 
Стало зрозуміло, що самостійно мені не 
освоїти програмування. У короткострокові 
курси я не вірю, тому обрала Вінницьку 
ІТ-Академію.

Я знайшла свій зошит з ЗНО з матема-
тики, пройшла його повністю, щоб виявити 
проблемні розділи, а потім по них шукала 
в інтернеті інформацію та завдання для 
виконання.

Спочатку подумала, що 4 години на 
10 задач – це забагато, але з екзамену я ви-
йшла за 10 хвилин до завершення. Не було 
завдань, які вимагали б знання мільйона 
формул, що порадувало, але всі вони ви-
магали вміння мислити. Взагалі екзамен 

сподобався, задачі були дійсно цікавими.
Звісно, я задоволена результатом! Прав-

да, коли після екзамену почали показува-
ти розв'язки деяких завдання біля дошки, 
я вже подумала, що все пропало, а потім 
все ж назвали моє ім'я серед переможців. 
Я вдячна викладачам, які побачили в мені 
потенціал, та ІТ-Академії за можливість 
навчатися безкоштовно!

Вадим Ліщинський: Я дізнався про 
ІТ-Академію у пошуку в інтернеті. Розумію, 
що ніде тебе ніхто у державних навчальних 
закладах не навчить, якщо не захочеш вчи-
тись сам. До екзамену не готувався, адже 
був упевнений, що це мені не допоможе 
і я не здам екзамен. Екзамен сподобався, 
дуже цікаві завдання на логіку. Я зовсім 
не очікував, що здам екзамен, і навіть не 
планував, яким чином буду відвідувати на-

вчання, тому був дуже здивований, що мені 
вдалось пройти на безкоштовне навчання.

Маргарита Грінченко: Про взрослый 
курс IT-Academy Vinnytsia я узнала во вре-
мя учёбы в Школе Хакеров, которая дей-
ствует при ІТ-Академии. После окончания 
школы понимала, что мне нужен быстрый 
старт в мире программирования, который 
университет, к сожалению, мне дать не 
мог. Поэтому решила попробовать себя 
на экзамене. После базы Физико-Матема-
тической гимназии особо готовиться не 
пришлось, разве что повторила некоторые 
основные темы. Экзамен понравился своей 
разнообразностью в заданиях и способнос-
тью заставить подумать.

Дар’я Дзюба: Про екзамен розповів 
друг. Вирішила спробувати, тому що в май-
бутньому планую працювати у сфері ІТ. 
Передивилась старі конспекти з матема-
тики. Екзамен був дуже цікавим, тому що 
були присутні не лише математичні задачі, 
а й логічні, для розв'язку яких потрібно 

було використовувати нестандартні методи 
мислення. Дуже рада результату, тому що 
недарма поглиблено вивчала математику, 
і ці знання допомогли мені попасти в чет-
вірку тих, хто буде безкоштовно навчатись 
в ІТ-Академії.

Все реально – доведено тими, хто вже на-
вчався безкоштовно. Варто лише повторити 
шкільний курс математики та потренувати 
логічне мислення.

У кожного є шанс стати щасливим 
студентом прогресивного навчального за-
кладу з гарантованим працевлаштуванням. 
Реєструйся на весняний іспит, адже тепер 
саме твій час змінити своє життя ;-)

Програмуй своє майбутнє разом 
з Вінницькою  
ІТ-Академією!

Реєструйся: https://ita.in.ua
Телефонуй: 067–431–19–21

Таланти отримують шанс!

Валерія Наумова

Історично склалося 
так, що коти живуть 
поруч з людиною, але 
ніколи не служили їй. 
Це самодостатні іс-
тоти, дуже незалежні 
і надзвичайно корисні.

Хочемо розвіяти деякі міфи 
стосовно котів.

Міф 1. Блохи у під'їздах – від 
котів. Насправді це інший вид 
бліх – земляні, які водяться і там, 
де взагалі нема котів. Відповідні 
служби мають контролювати пові-
трообмін у підвалах, вологість, щоб 
земляні блохи не розводилися.

Міф 2. Коти – основні пере-
носники глистів. Якщо ви хочете 
убезпечити себе від таких не-
проханих гостей в організмі, як 
глисти, – ретельно мийте руки, 
овочі, фрукти, правильно про-
водьте термічну обробку м'яса 
і риби. Можливість заразитися 
такими шляхами набагато вища, 
ніж від кота.

Міф 3. Коти – алергени. Науко-
во доведено, що діти, народжені 
в сім'ях, де живуть коти і собаки, 
набагато рідше хворіють на алергії 
та астму, ніж ті дітки, хто з наро-
дження не мав контакту з пухнас-
тими. На сьогодні люди мають на-
стільки різноманітні види алергій, 
що, позбувшись кота, не завжди 
позбуваються й алергії.

Міф 4. Нестерилізовані коти 
не ловлять мишей. Процедура сте-
рилізації позбавляє непотрібного 
потомства і врегульовує поведін-

ку тварини, на вилов гризунів аж 
ніяк не впливає. Запитайте у влас-
ників стерилізованих пухнастих. 
Надзвичайно корисною для люд-
ства є здатність котів винищувати 
гризунів.

Міф 5. Котів на підприємствах 
і в під'їздах потрібно позбуватися. 
Виходячи з попереднього пункту, 
висновок очевидний: позбудемось 
котів – будемо жити з пацюками.

Журналісти редакції «20 хви-
лин» поспілкувалися з волон-
теркою Житомирської міської 
організації захисту тварин Юлією 
Невмержицькою і запитали, що 
робити містянам у випадку приєм-
ної знахідки у вигляді пухнастика.

«Для початку проскануйте 
у клініці на наявність чіпа, роз-
містіть оголошення у соціальних 
мережах, розклейте паперові 
оголошення, можливо, тваринка 
загубилася. Якщо котик здоро-

вий – можете тимчасово лишити 
його у себе вдома.

Якщо тваринка потребує лі-
карської допомоги – зверніться 
у ветеринарну клініку. У випад-
ку, якщо ви зробили все з по-
передніх пунктів, а власник так 
і не знайшовся – цілком реально 
знайти пухнастику нову родину. 

Знову ж таки – через оголошення, 
соціальні мережі, через місцевих 
волонтерів», – поділилася Юлія 
Невмержицька.

Пам'ятайте, кіт – це своєрідний 
домашній янгол-охоронець, за-
хисник від гризунів і злих духів, 
а також справжній особистий 
психотерапевт.

Житомирянам на замітку: що робити,  
якщо ви знайшли вуличного кота

 Анастасія Спірідонова

 Дар'я Дзюба

 Маргарита Грінченко
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Руслан Мороз,  
      Ірина Хоцька

Знову протесту-
вали проти будівни-
цтва АЗС по проспек-
ту Незалежності, 29 
мешканці прилеглих 
будинків.

У четвер, 24 жовтня 2019 року, 
близько 15-ї години стурбовані 
мешканці організували акцію 
протесту на майдані Корольова, 
сподіваючись на те, що їх все ж 
таки почують.

За словами мітингувальників, 
поки вони намагаються законни-
ми методами зупинити будів-
ництво АЗС, в ніч на 24 жовтня 
на ділянку прибула будівельна 
техніка, а для приборкання не-
покірних місцевих хтось найняв 
«тітушок».

Нагадуємо, що конфлікт 
виник, коли мережа АЗС UPG 
почала будувати великий авто-
заправний комплекс за адре-
сою: проспект Незалежності, 29 
у Житомирі. На думку людей, 
які проживають поруч, здоров'я 
їх самих і їхніх дітей нікому не 
цікаві. Вони стверджують, що 
будівництво ведеться незаконно: 
обов'язкова з 2017 року оцінка 
впливу об'єкта на навколишнє 
середовище не проводилася, пас-
порт об'єкта відсутній, громад-
ські слухання ніхто не проводив.

Мітингувальники тримали 
плакати: «АЗС замість дитячого 
майданчика, тітушки і погрози», 
«Житомирський «Освенцим» та 
інші. Близько пів години на по-
треби містян ніхто не зважав, аж 
доки на людей не звернув увагу 
голова Житомирської ОДА Віта-
лій Бунечко. Він пообіцяв людям, 
що викличе представника Дер-
жавної архітектурно-будівельної 
інспекції в Житомирській об-
ласті для того, щоб вивчити усі 
папери та зрозуміти, чи дійсно 
є певні порушення при отри-
манні забудовником дозволів 
на зведення скандальної АЗС. 
Також Бунечко закликав мера 
міста Сергія Сухомлина звер-
нути увагу на людей, на що той 
запропонував перенести зустріч 
із людьми на наступний день. 
Насамкінець у тристоронній 
діалог було включено депутата 
від партії «Слуга народу» Ігоря 
Герасименка з метою відправки 

запиту на проведення додатко-
вої екологічної та архітектурної 
експертизи будівельної ділянки.

«Від шкідливих викидів з АЗС 
постраждають передусім діти – 
наші діти! Куди нам іти, я вже 
не знаю?! Ми зверталися в суд, 
в поліцію, до мера, але поки ми 
намагаємося діяти в правовому 
полі, вночі на ділянку прибу-
ла будівельна техніка, вирили 
котлован під будівництво і по-
чинають монтувати фундамент. 
А щоб приборкати непокірних, 
разом із будівельниками на міс-
це приїхали 60 «тітушок» – вони 
прямо погрожували жителям, їх 
здоров'ю та життю», – розповідає 
одна з учасниць протесту, мати 
чотирьох дітей Анна.

Відзначимо, що на місце 
також була викликана поліція, 
проте вони в конфлікт не втру-
чалися і людей не захищали, 
а просто стояли поруч.

«Ми хочемо жити, хочемо ди-
хати, і ми її побудувати не дамо 
будь-яким способом! Якби при-
йшли вбивати ваших дітей – ви б 
теж вийшли ось так. Ми хочемо, 
щоб ви зупинили це будівни-
цтво, або зупинимо ми, і все це 
може закінчитися кров'ю… Там 
буде горіти все, і закінчиться все 
дуже сумно. Вчора (23 жовтня – 
авт.) о 22.00 приїхали машини, 
нас зібралося 300–400 чоловік 
за 15 хвилин. Далі все це може 
перерости у серйозний конфлікт, 
ми мовчимо, коли вони крадуть, 
але коли нас прийшли вбивати, 
мовчати ніхто не буде!» – кажуть 
протестувальники.

«…Проходила конференція 
з білорусами, органи місцевого 

і обласного управління проси-
ли нас не ганьбити рідне місто, 
пообіцявши вирішити наше 
питання. Ми повірили, адже 
ми тут живемо і пишаємося 
нашим містом. Потім була про-
ведена зустріч з нами – і діалог 
між мешканцями і господарем 
АЗС перетворився на монолог 
господаря заправки. Спочатку 
він розповідав, що бензин такий 
чистий, що його практично пити 
можна, не кажучи про те, що 
нюхати…

…У результаті, коли йому ска-
зали: давайте разом шукати якісь 
варіанти, інші ділянки, або ми 
викупимо цю ділянку назад на 
користь міста, ще щось… Щодо 
викупити цю ділянку мер сказав: 
не треба моїми грошима розпо-

ряджатися, щодо інших ділянок 
Петренко сказав, що вони йому 
не підходять категорично і бу-
дуватися він буде на Ватутіна/
проспекті Незалежності, тому 
що тут хороший трафік… Коли 
я його запитав, скільки палива 
він планує продавати, він відпо-
вів: 10 тонн у день», – каже один із 
жителів мікрорайону Олександр 
Литвинчук.

«Очікуване завантаження 
АЗК – 10 тонн палива на добу. 
Кожен день 10 тонн палива, за-
ливаючись в бак, будуть виштов-
хувати звідти 10 кубічних метрів 
отруйних випарів, і кожен день 
ними будуть дихати наші діти, 
наші батьки і ми самі… Ми там 
помремо всі! У нас є тільки два 
виходи – боротися до кінця або 
переїжджати. Ми хочемо вза-
єморозуміння, щоб влада нас 

почула!» – кажуть люди.
Трохи пізніше до протесту-

вальників вийшли мер Сергій 
Сухомлин і начальник управ-
ління Державної архітектурно-
будівельної інспекції в Жито-
мирській області Сергій Сербін, 
якого викликали з відпустки.

Житомирський міський го-
лова Сергій Сухомлин запевнив 
присутніх, що створена робоча 
група і всі документи переда-
ли на обласну ДАБІ, щоб там 
перевірили, наскільки відпові-
дає законності це будівництво. 
ДАБІ може прийняти рішення 
анулювати містобудівні умови, 
зупинивши будівництво.

За словами заступника мера 
Сергія Кондратюка, ДАБІ ви-
явила деякі порушення, UPG 

переробила проєкт, і була ство-
рена робоча група, яка нібито 
прийняла рішення продовжити 
будівництво. Але жителі ка-
жуть, що не були присутні на 
засіданні робочої групи і згоди 
на будівництво ніхто з них не 
підписував.

«Будівництво АЗС ведеть-
с я  незакон но  –  немає пас -
порта об'єкта. І не проведена 
обов'язкова за законом «оцінка 
впливу на навколишнє середови-
ще». Я знаю, що для того, щоб 
отримати такий дозвіл, необхід-
но провести оцінку впливу на 
навколишнє середовище. Я був 
в органі, який проводить таку 
оцінку (Державна екологічна 
інспекція в Житомирській об-
ласті – авт.). Така оцінка не прово-
дилась, ніхто і не планує її про-
водити… Як було видано дозвіл 
у липні 2019 року, якщо є закон 
України "Про оцінку впливу на 
навколишнє середовище" при 
тому, що оцінка не проводи-
лась?» – запитує один із жителів 
району Олександр Литвинчук.

У понеділок відбулася запла-
нована зустріч жителів з керів-
ником ДАБІ в Житомирській об-
ласті Сергієм Сербіним. За його 
словами, дозвіл на будівництво 
АЗК видавався в Києві, і тому, 
щоб його скасувати законним 
шляхом, до Києва відправлять 
лист з вимогою скасувати дозвіл 
на будівництво як отримане не-
законно. Але, за словами чинов-
ника, всі дозволи та погодження 
були отримані у Житомирській 
міській раді, тому саме Жито-
мирська міська рада повинна 
вирішити, що надалі робити 
з будівництвом та в який спосіб 
вирішити конфлікт меж меш-
канцями прилеглих будинків та 
забудовником.

А тим часом люди обіцяють 
і надалі стежити за процесом, 
щоб не допустити будівництва 
АЗС прямо біля їхніх осель.

P. S. Поки готувався цей ма-
теріал, стало відомо, що непо-
далік даної заправки будується 
ще одна. За словами мешканців 
будинку за адресою: вулиця Ота-
манів Соколовських, 3, на тери-
торії парковки біля прилеглих 
будинків буде нова газова заправ-
ка і мийка. Також вони стверджу-
ють, що фундамент уже залився 
під мийку. Міська влада цей факт 
поки коментувати відмовляється, 
а керівник ДАБІ заявив, що всі 
рішення щодо будівництва при-
ймає виключно саме міська рада. 
Тож чекаємо на подальший роз-
виток подій.

Житомирський «Освенцим»:  
на майдані Корольова пройшов  
мітинг проти будівництва АЗС

 До мітингуючих нарешті вийшов міський голова Сергій Сухомлин

 Люди мітингують проти будівництва АЗС на проспекті Незалежності
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• АВТОСЛЮСАР - ХОДОВИК, ПНЕВМАТИК ПО-
ТРІБНО ДЛЯ РОБОТИ З АВТОБУСАМИ БОГДАН 
В М.КИЄВІ. ГРАФІК 5/2 АБО 7/7. ЗП 800 ГРН. НА 
ДОБУ (ОПЛАТА ПЕРЕД ВИХІДНИМИ). ЖИТЛО НА-
ДАЄМО. 0509003444

• БЕТОНЯРИ ТА АРМАТУРНИКИ В КОМПАНІЮ 
"ЮНІБІЛД". ОФ.ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, МЕДИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ. ЗП ВІД 22000 ГРН. ВСІ СОЦІАЛЬНІ 
ГАРАНТІЇ ВІДПОВІДНО ДО КЗПП УКРАЇНИ. ГУР-
ТОЖИТОК ДЛЯ ІНОГОРОДНІХ. 0504490844АЛЬО-
НАСЕРГІЇВНА

•	Водій на	автомобіль	КаМаЗ	та	слюсар	по	
ремонту	грузових	автомобілів.	Гр	9.00-17.00,	
5/2.	Зп	від	10000грн.	0679708648

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ 
ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

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

ЗАГОТІВЕЛЬНИК ДРОВ ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА ПІД-
ПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. 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

ЗВАРЮВАЛЬНИК-РИХТУВАЛЬНИК З НАВИЧКАМИ 
МАЛЯРА ПОТРІБНО ДЛЯ РОБОТИ З КУЗОВАМИ 
АВТОБУСІВ В М.КИЄВІ. ЖИТЛО ТА ОБІДИ НА-
ДАЄМО. ЗП 25000 ГРН. 0509003444,06760001
61,0506909727

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

• КОМІРНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ 
ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

МАЛЯРИ, ШТУКАТУРИ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ-
КИ. ТЕРМІНОВО В М. КИЇВ! СПЕЦОДЯГ, ПРО-
ЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 15/15. 
0635831415,0442878713

МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ, ВОДІЙ КАТЕ-
ГОРІЇ Е. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 0677584536

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

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ 
МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ 
І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РО-
БОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

•	ОХОРОННИКИ. Вахтовий	метод	роботи	(Київ	
і	Закарпатська	обл).	Без	судимостей.	Оплата	
-	350	грн	за	зміну.	0931472102,0961598110,0
509923940

ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОН-
НИКИ НА ВАХТИ ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 
30/15, ЗМІНИ ПО 12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. 
0932261010;0952261010;0972261010

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	15/15.	
З/п	9000	грн.	Харчування,	проживання	за	ра-
хунок	піприємства.	0734069918,0952858119

•	Потрібні на	роботу	в	Польщу	швачки,	зварю-
вальники.	Робота	в	Німеччині,	Швеції,	Франції,	
Чехії,	Польщі.	Ліцензія	МПСПУ	АВ547294	від	
10.09.10.	0995346335;0976759315;0674550664

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, 
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУ-
ВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)5158585,(067
)9040066

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄ-
ВИХ СИТУАЦІЙ. КВАЛІФІКОВАНА ДОПОМОГА, 
КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЗАХИСТ В ПИТАННЯХ І ПРО-
БЛЕМАХ: СІМ`Ї, ДІТЕЙ, ШЛЮБУ, КОХАННЯ, СА-
МОТНОСТІ, БІЗНЕСУ. ВЕЛИКИЙ ДОСВІД РОБОТИ 
НА ВІДСТАНІ. 0673038478

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Германии,	Израиле.	
Оформление	и	проезд	за	наш	счет.	З/п	от	30	
000	до	80	000	грн.	Сопровождение	на	время	
работы.	0665859090,0685859090

• РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. 
ЗП 10 000 ГРН. МУЖИЧИНА ДО 35 ЛЕТ. ТРЕБОВА-
НИЯ: ВНИМАТЛЬНОСТЬ, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, СО-
БЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ГРАФИК: С 
9.00-18.00 СБ, ВС- ВЫХОДНОЙ. 0674103800ОЛЕГ-
ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

•	Рибопереробному підприємству	(Київська	
область)	потрібні:	пакувальники	продукції,	об-
робники	риби,	водій	навантажувача,	вантаж-
ники.	ЗП	від	14000	грн.	Безкоштовне	житло	
і	обіди.	Виплата	ЗП	по	завершенню	вахти.	
0978101848,0509531032.

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	безкоштовні,	
від	прямого	роботодавця.	Зарплата	18000-
43000	грн.	Можна	без	знання	мови,	навчання	на	
місці.	Лiц.	МСПУ	9978	вiд	09.07.2018.	в	Польщі	
+48536012943	(+	viber),	+48537758355	(+	viber).	
вКиєві:+380965568181(+viber).

• РОЗПЛІДНИК "ZBARAZHSKYI DVIR" ПРОПОНУЄ 
ВІДМІННИХ ЩЕНЯТ БІЛОЇ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ ВІ-
ВЧАРКИ. ДАТА НАРОДЖЕННЯ 16.09.19 Р. ЩЕНЯТА 
МАЮТЬ ВІДМІННИЙ РОДОВІД КСУ. БАТЬКИ ЧЕМ-
ПІОНИ І ПРОДОВЖУЮТЬ ВИСТАВКОВУ КАР`ЄРУ. 
ЦЕ АКТИВНІ, ЖИТТЄРАДІСНІ СОБАКИ, КРАЩІ 
ДРУЗІ ДІТЕЙ. 0677013906
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Магазин заг.пл. 36.1 кв.м. та зем.ділянка заг.пл. 0.0098 га, К/Н1822510100:01:006:0278, 
за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Петровсько-
го, 15. Дата торгів: 22.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №383491 
(уцінено лот № 374114);

2. 2-кімн. квартира, що стан. 3/10 част. одноповерх. житл.будинку заг.пл. 49,1 кв.м.. 
житл.пл. 27,7 кв.м., Житомирська обл., м. Овруч, вул. Свободи (Кірова) 10, кв.1. Дата 
торгів: 22.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №383488 (уцінено 
лот № 375562);

3. Житл. будинок, заг.пл. 57,5 кв.м., житл. 14,6 кв.м. та зем.ділянка, пл. 0,1723 га 
К/Н1822080300:05:001:0043 Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Березівка, вул. 
Європейська (Леніна), 5. Дата торгів: 22.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №383432;

4. Об'єкт незаверш. будівн. відсоток гот. 54%, заг.пл. 130 м.кв. та зем.ділянка К/
Н1811000000:00:022:0025, пл. 0.1 га, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 2-й 
пров. В.Антоновича (Тельмана), 15-В. Дата торгів: 22.11.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №383446;

5. Зем.ділянка заг.пл. 0.1 га, К/Н1822087200:02:002:0174, Житомирська обл., Житомир-
ський р-н, с. Тетерівка, масив №3, діл.44. Дата торгів: 22.11.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №382375;

6. Зем.ділянка заг.пл. 0.25 га, К/Н1822084700:03:001:0101, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н, с. Млинище, вул. Набережна, 9. Дата торгів: 22.11.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №383370;

7. Житл. будинок заг.пл. 76.1 м.кв., житл.пл. 53.5 м.кв. за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, вул. Цюрупи, 9. Дата торгів: 25.11.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №383868;

8. Зем.ділянка заг.пл. 0.1950 га, К/Н1822086500:06:001:0103, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, Сінгурівська сільрада, с. Двірець, вул. Павлюка, 6. Дата торгів: 
25.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №382890;

9. Зем.ділянка, пл. 0.1767 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, 
с. Криве, вул. Мануїльського, зем.діл. 47. Дата торгів: 25.11.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №383807.     

РОБОТА НА ВИЇЗДІ. НАВЧАЄМО. КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА ЗАПРОШУЄ: ПЕКАРІВ - 30 000 ГРН., 
КОНДИТЕРІВ - 25 000 ГРН., РІЗНОРОБІВ - 15 000 
ГРН. 0503432022,ВАЛЕНТИНА.

• СБОРЩИЦА, НАБОРЩИЦА, УПАКОВЩИЦА СТЕ-
КЛЯННОЙ МОЗАИКИ И ДЕКОРОВ. ЗП 8 000 ГРН. 
ЖЕНЩИНА ДО 35 ЛЕТ. ТРЕБОВАНИЯ: ВНИМА-
ТЕЛЬНОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ С РАЗЛИ-
ЧЕНИЕМ ЦВЕТОВ, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, ОБУЧАЕ-
МОСТЬ. ГРАФИК С 9.00-18.00 СБ, ВС- ВЫХОДНОЙ. 
0674103800ОЛЕГВАЛЕРЬЯНОВИЧ

• СПЕЦІАЛІСТ З ФАРБУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ, РИХ-
ТУВАЛЬНИК, АВТОСЛЮСАР НА СТО В М. ЖИТОМИР. 
ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 0674048782

• ФЛОРИСТ, РЕАЛІЗАТОР В КВІТКОВУ ЛАВКУ (ВУЛ. 
КИЇВСЬКА, 52). ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 
0676048354

• ШУКАЄМО МАЙСТРА З ПОКРІВЛІ ДАХУ ОЧЕРЕ-
ТОМ АБО РОБІТНИКА ЯКИЙ ХОЧЕ НАВЧИТИСЯ ПО-
КРІВЛІ ОЧЕРЕТОМ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ВМІННЯ РОБІТНИКА. ПОЧАТКОВА ЗП 160 ГРН./
ГОД. ВСІ ПИТАННЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ АБО E-MAIL: 
DIMA_SHLOMIN@UKR.NET 0674199822

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.16. Здам в оренду 
•	Здається в	оренду	торгівельне	приміщення	
фасадне,	загальною	площею	170	кв.м	за	адр.:	
м.Житомир,	вул.Перемоги,	99.	За	детальною	інфор-
мацією	звертайтесь	за	телефоном	:	0634467951

• 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

ПОДОБОВО МІСЦЯ В ХОСТЕЛІ "КЕША". 150 ГРН. 
ЦЕНТР М. ЖИТОМИР. (099)6689547

2.18. Куплю Нерухомість 

КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО ЧАСТИНУ БУ-
ДИНКУ (В БУДЬ ЯКОМУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕ-
РЕДМІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.: 0674249331 
0636682327 ГЕНАДІЙ

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

•	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.	Куль-
тиватор	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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДО-
СТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕК-
ТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД 
ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	допомога	
без	довідок,	застави	та	поручителів	від	5000	
до	500000	 грн.	Виводимо	з	чорних	спис-
ків.	Пенсіонерам	та	непрацевлаштованим.	
eurocredit.nethouse.ua	Ген.	Лiц.	НБУ	№220-2	
від	24.12.2013р.	0958620855;0973670476

МАКАРІВСЬКА КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА РАЙОНУ, (юр.
адреса: 12265, Житомирська обл., Радомишльський район, смт. Городок, вул. Поштова, 
23, код ЄДРПОУ 24964524), інформує про отримання  висновку з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності з продовження видобування експлуатаційних запасів 
питних підземних вод родовища «Макарів-1» з метою забезпечення власних госпо-
даосько-питних та виробничих потреб, а також передачі води населенню та іншим 
підприємствам та організаціям смт Городок.

Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 23.10.2019р. за № 2990/1-3/2-
4-2037. Офіційне  опублікування відбулося  25.10.2019 року в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу 20191232666.

ІНФОРМАЦІЯ про висновок  
з оцінки впливу на довкілля
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Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
ДП «Попільнянське лісове господар-

ство» здійснює спеціальне використання 
лісових ресурсів в порядку проведення 
суцільних рубок головного користування 
та рубок формування і оздоровлення лісу.

(загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності

Планована діяльність буде здійснюва-
тися на території лісового фонду

ДП «Попільнянське лісове господар-
ство». Лісові масиви підприємства розташо-
вані в межах Коростишівського, Брусилів-
ського, Андрушівського, Попільнянського, 
та Ружинського районів Житомирської 
області.

Площа лісового фонду ск ладає 
23 759,5 га. Щорічний обсяг рубок головного 
користування запроектовано 42,76 тис. м³. на 
площі 164,4 га., в тому числі: рекреаційно-
оздоровчі ліси – 9,35 тис. м³ на площі 35,9 га.; 
експлуатаційні ліси –

27,29 тис. м³ на площі 103,4 га.; захисні 
ліси – 6,12 тис. м³, на площі 25,1 га.

Щорічний обсяг рубок формування 
і оздоровлення лісів запроектовано

20,43 тис. м³ на площі 1783,8 га, в тому 
числі рекреаційно-оздоровчі ліси – 7,46 тис. 
м³ на площі 590,5 га.; експлуатаційні ліси – 
7,87 тис. м³ на площі 740,7 га.; ліси природоо-
хоронного, науко-вого, історико-культурного 
призначення – 0,77 тис. м³, на площі 55,9 га; 
захисні ліси – 4,33 тис. м³, на площі 396,7 га.

(потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Попільнянське 

лісове господарство»
(повне найменування юридичної особи, 

код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 
по батькові

код ЄДРПОУ 13549845

фізичної особи – підприємця, іденти-
фікаційний код

або серія та номер паспорта (для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідоми-
ли про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті),

13501, Житомирська область, Попіль-
нянський район, смт Попільня,

вул. Богдана Хмельницького, 61, 
тел. 04137–51115

місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізичної 
особи – підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України,

(найменування уповноваженого орга-
ну, місцезнаходження, номер телефону та 
контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, 35, Відділ оцінки впли-
ву на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 
206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження планованої діяльності 
будуть спеціальні дозволи на використання 
лісових ресурсів – лісорубні квитки.

(вид рішення відповідно до частини пер-
шої статті 11 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Які видаються Житомирським обласним 
управлінням лісового та мисливського гос-
подарства на підставі наказу Міністерства 
екології та природних ресурсів України 
про затвердження розрахункової лісосіки 
рубок головного користування на період 
2019 і наступні роки (в частині проведення 

рубок головного користування).
(орган, до повноважень якого належить 

прийняття такого рішення)
5. Строки, тривалість та порядок 

громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх заплано-
ваних громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського об-
говорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із вне-
сенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого стро-
ку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
26 листопада 2019 року, о 11 год. 00 хв.

за адресою: Житомирська область, По-
пільнянський район, смт Попільня, вул. Бог-
дана Хмельницького, буд. 7, приміщення 
Попільнянської селищної ради

Громадські слухання (другі) відбудуться 
___не передбачаються___

(вказати дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України,

(найменування уповноваженого орга-
ну, місцезнаходження, номер телефону та 
контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, 35, Відділ оцінки впли-
ву на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 
206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України,

(найменування уповноваженого орга-
ну, місцезнаходження, номер телефону та 
контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, 35, Відділ оцінки впли-
ву на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 
206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 284 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані 
на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними

Попільнянська селищна рада, смт По-
пільня, вул. Богдана Хмельницького, буд. 7, 
з 31.10.2019 р. контактна особа Пінцов Олек-
сандр Михайлович 04137-5-12-50

(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з до-
кументами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

_______________________________________________________________________
Дата	офіційного	опублікування	в	Єдиному	Реєстрі	з	оцінки	впливу	на	довкілля	
(автоматично	генерується	програмними	засобами	ведення	Реєстру,	
не	зазначається	суб’єктом	господарювання)	

20198214360 _______________________________________________________________________
(реєстраційний	номер	справи	про	оцінку	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності)

•	Здається в	оренду	холодильна	камера	,	35	
м2	в	м.	Житомир,	район	Параджанова,	колишнє	
Баранова.	За	детальною	інформацією	звертай-
тесь	за	телефоном	:	0634467951

•	Продам клубных	 выставочных	 щен-
ков	амстаффа	от	родителей	чемпионов,	
возр.	3мес.,	все	прививки,	клеймо,	докум.,	
возм.	доставка,	7000грн.,	возм.	фото	Viber.	
0668572692,0678946354

•	Пропонуємо зі	складу	в	м.	Харків	нітроамо-
фоску	NPK	-	добриво	азотно-фосфорно-ка-
лійне	комплексне,	марка	16:16:16	(Гомель-
ський	хімічний	завод).	Доставка	по	Україні.	
0956875193Ірина

•	Юридична консультація	50	грн.,	з	питань:	суд	
з	банком	(якщо	суд	ухвалив	заочне	рішення),	
захист	прав	потерпілого	(як	подати	заяву	в	по-
ліцію	щоб	прийняли	до	розгляду),	прискорити	
терміни	розгляду,	оскаржити	постанову	слідчого	
та	ін.	0989871378

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, 
ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ СВІДОЦТВО N259609 СЕРІЯ ЖИ-6 НА 
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МАЙНОВИЙ ПАЙ, РЕФОР-
МОВАНОГО КСП "ПРОГРЕС", ВИДАНЕ НА ІМ'Я КУ-
ЛЕША ГАННА ДАВИДІВНА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	
термомеханічний	регулятор	тяги,	площа	обо-
гріву	100-300м2.	Власне	виробництво	"Канів-
ський	механічний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Продається обладнання	для	пекарні	різних	
модифікацій:	хліборізка	транспортерна,	тісто-
формувальна	закаточна	машина	та	інші.	Ціна	
договірна.	За	детальною	інформацією	зверта-
тись	за	телефоном	0674121838

•	Продається обладнання	різних	модифікацій	
та	розмірів	для	магазину	:	тумби,	пенали,	сте-
лажі	кондитерські,	хлібні	і	т.д.	Ціна	договірна.	
За	детальною	інформацією	звертатись	за	теле-
фоном	0674121838

8.24. Інше. Куплю 
•	Куплю постійно	лампи,	світильники,	про-
жектори,	дроселя	та	 іншу	електросвітло-
техніку.	Складського	зберігання.	Опт.	Viber	
0503201914,0676225257,email:fed@atelepor
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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.

ТОВ «ТД «ПАПІР_МАЛ», (юр.адреса: 18001, м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 
195, код ЄДРПОУ 38305278), інформує про отримання  висновку з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності в будівництві цеху картоноробної машини 
№ 2 та його експлуатації, який знаходиться за адресою: 11602, Житомирська 
обл., м.Малин, вул. Неманихіна, 2, яка призначена для забезпечення населення 
та підприємств картоном та рішення про провадження планованої діяльності 
у м. Малині Житомирської області.

Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та 
природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 29.10.2019р. 
за № 3047/3-3/4-4-2012. Офіційне  опублікування відбулося  29.10.2019 року в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікаль-
ний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 2019563569.

ІНФОРМАЦІЯ про висновок  
з оцінки впливу на довкілля
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• Панчохи у різні часи були чо-
ловічим або загальним предметом 
одягу. Вперше панчохи з’явилися 
в арабів, а згодом ця деталь одягу 
прийшла і в Європу. Їх робили зі 
шкіри, а потім – із шовку.

• Довгий час панчохи в'язали 
вручну. Перший верстат, на яко-
му можна було ткати їх, винайшов 
1589 року англійський священник 
Ул'я Лі. Якщо вірити історикам, 
саме в той час на панчохах вперше 
з'явився шов і ущільнена ступня.

• Спочатку панчохи прода-
валися тільки у декількох мага-
зинах містечка Вілмінгтон, куди 
з’їжджалися покупниці з різних 

куточків країни. Деякі щасливі 
володарки новинки надягали її 
прямо на вулиці.

• Тільки за один перший день 
у Нью-Йорку продажі склали 
780 тисяч штук. До кінця 1940-го 
року обсяг продажів досяг трьох 
мільйонів пар.

• У 1941 році у зв'язку із по-
требами Другої світової війни 
виробництво нейлону направи-
ли на виготовлення парашутів, 
одягу і різних матеріалів для 
армії. Нейлонові панчохи стали 
великою рідкістю. Але бажання 
жінок виглядати ефектно і модно 
спонукало їх малювати панчохи 

на ногах! Ноги покривали лаком 
і ззаду малювали шов за допо-
могою косметичного темного 
олівця.

• Восени 1945 року повернення 
нейлонових панчіх на прилавки 
знову породило величезні черги. 
Сильне згасання інтересу до них 
припало на 1960-і. Тоді у моду 
увійшли мініспідниці. Жінки не 
могли дозволити, щоб із-під корот-
ких спідниць визирали панчохи, 
а тому були винайдені колготки. 
Протягом наступних двох років 
колготки завоювали більше 70 від-
сотків ринку і змістили панчохи 
з позиції лідера.

Гороскоп на тиждень 30 жовтня - 5 листопада

ОВЕН
Гарний час для но-

вих знайомств. На ваш 
кар'єрний ріст може по-

зитивно вплинути людина, яка 
давно працює з вами.

ТЕЛЕЦЬ
Сприятливий пе-

ріод для освоєння чо-
гось нового, творчості та зміни 
іміджу. Сконцентруйте увагу 
на роботі, можливі більші на-
вантаження.

БЛИЗНЮКИ
Ваші творчі ідеї та 

досвід дадуть непо-
ганий результат. Фортуна по-
сміхнеться. В особистому житті 
теж все складається добре.

РАК
Тиждень обіцяє бути 

цікавим та емоційно на-
сиченим. Не полінуйте-

ся скористатися моментом, щоб 
блиснути своїми талантами.

ЛЕВ
Не дозволяйте емо-

ціям одержати перемо-
гу, доведіть, хто теперішній гос-
подар становища. Маєте шанс 
виправити кілька помилок.

ДІВА
Варто подумати про 

збільшення доходу, до-
датковий заробіток чи навіть 
про нову роботу. Рідні та друзі 
вас підтримають.

ТЕРЕЗИ
Реалізуйте свої пла-

ни на свіжу голову. Не 
бійтеся поступитися 

чимось малим заради більшого, 
ставтеся простіше до матеріаль-
них втрат.

СКОРПІОН
Здійсняться ваші 

скромні бажання. Ймо-
вірний непоганий прибуток. 
Порадують новини та зміни 
в особистому житті та кар'єрі.

СТРІЛЕЦЬ
Багато справ наре-

шті зрушаться з мерт-
вої точки. Будьте сміливіші 
у боротьбі за місце під сонцем, 
однак не пускайте пил в очі.

КОЗЕРІГ
Забудьте про ле-

жання на дивані перед 
телевізором. Вам необхідні зу-
стрічі з друзями, партнерами, 
активний відпочинок.

ВОДОЛІЙ
Постарайтеся не 

звертати уваги на не-
рвову метушню навколо вас. 
Можливі певні проблеми у вза-
єминах у родині.

РИБИ
Із ризикованими ді-

ями цього тижня бажа-
но почекати. Одержати все та 
одразу без великої праці навряд 
чи вийде.

Цікаві факти про панчохи

Поради господині

У холодний період наш 
організм завжди страждає від 
нестачі вітамінів. Свіжі овочі та 
зелень можна купувати в супер-
маркетах, але овочеві культури, 
вирощені на своїй дачній ді-
лянці, не порівняти зі смаком 
магазинних. Для вирощування 
овочів не обов’язково мати пар-
ник, можна створити необхідні 
умови вдома. Поради, як зро-
бити свій маленький город на 
підвіконні, – далі.

Пряні трави та зелень не по-
требують особливого догляду, 
тому їх легко вирощувати вдо-
ма. Особливою популярністю 
користуються такі їх види, як 
кріп, петрушка, базилік, м’ята, 
зелена цибуля, щавель, шпинат, 
розмарин, меліса та чебрець.

Перераховані рослини до-
сить невибагливі у догляді і ви-
рощуванні, тому впоратися 
з ними зможе навіть початківець 
у домашніх умовах. Ці трави до-
дають для приготування різних 
страв або ароматного чаю. До 
того ж можна зібрати свіжу зе-
лень з підвіконня і їсти взимку, 
насичуючи організм корисними 
вітамінами.

Вирощувати у домашніх 
умовах можна будь-яку зелень, 
проте вона не досягне таких роз-
мірів, як при вирощуванні на 
городі. Зазвичай період пророс-
тання насіння і до отримання 
першого врожаю становить від 
5 до 7 тижнів при правильному 
і належному догляді.

Необхідні умови  
для рослин

Кріп і петрушка мають 
потребу у свіжому повітрі, 
освітленні і воді. Найкраще 
їх розміщувати на лоджії або 
балконі. При вирощуванні ба-
зиліка потрібно пам’ятати, що 
він чутливий до температурних 
перепадів, тому розташовувати 
його краще на підвіконні.

Для зелені краще викорис-
товувати пластикові контейнери 
або глиняні горщики. Необхідно 
пам’ятати, що багато рослин не 
уживаються разом і тому по-
требують окремих ємностей. 
В один ящик можна посадити 
петрушку, селеру і кріп. Для 
орегано, чебрецю і майорану 
краще брати інший ящик.

Сходи потрібно буде підсві-
чувати протягом 12 годин спе-
ціальними лампами. Освітлення 
особливо необхідне у зимовий 

період. Важливо уникати про-
тягів. Розміщувати посадки слід 
на східній або південній стороні 
будинку.

Всі рослини теплолюб-
ні, тому слід підтриму-
вати температуру на 
рівні 22–24 градусів.

Заздалегідь потрібно під-
готувати ємність для овочевих 
культур. Вона повинна бути 
досить глибокою і обов’язково 
з дренажними отворами, щоб 
рослини добре розвивалися.

Рекомендації  
із вирощування і догляду

Після посадки насіння не-
обхідно регулярно стежити за 
вологістю ґрунту і розпушувати 
ґрунт навколо сіянців. З появою 
пари листочків можна викону-
вати пікіровку окремих культур 
у різні ємності. Воду для поливу 
потрібно вибирати відстояну, 
температури 20–25 градусів. По-
ливати рекомендується двічі на 
тиждень. Важливо не заливати 
ґрунт і уникати попадання води 
на листя.

Взимку рослини не так 
потребують поливу як 
у літній період, тому що 
сонячних променів не-
достатньо і тепла мало.
Рослини необхідно регу-

лярно підгодовувати особли-
во в період дозрівання плодів. 
У спеціалізованому магазині 
можна купити універсаль-
не добриво або концентрати 
зростання. Вносять їх згідно 
з інструкцією.

Кількість підгодівлі не по-
винна перевищувати 2 раз на 
місяць. Добрива для овочів 
і зелені різні, і не можна ви-
користовувати підгодівлю для 
кропу або петрушки, якщо вона 
призначена для огірків. Росли-
ни рекомендується періодично 
розвертати на 180 градусів, щоб 
все листя отримували достатню 
кількість світла.

Необхідно придбати люмі-
несцентні лампи денного світ-
ла. На квадратний метр знадо-
биться 200–300 Вт. Такі лампи 
не гріють, але дають освітлення 
подібне сонячному. Дотримую-
чись цих простих рекомендацій, 
можна домогтися гарного вро-
жаю круглий рік.

Мінігород на підвіконні



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

Клара та чарівний дракон
Жанр: мультфільм, пригоди

Коли в тобі прихована незвідана сила - 
ти готовий на все. Дівчина Клара живе у 
маленькому будиночку разом з трьома 
дивакуватими мавпочками і навіть не під-
озрює, що життя готує їй виклик. Раз на 
тисячу років в казковому лісі з’являється 
чарівний Дракон, який має надзвичайні 
здібності. За його чарами розпочали по-
лювання Сили Зла, але Клара разом з 
двома друзями життєрадісним Єнотом і 
буркотливим Гномом, вирішують врятувати 
маленького Дракона і повернути його до-
дому. Під час мандрівки друзі дізнаються, 
що Сили Зла насправді полюють не тільки 
на Дракона, а також на Клару! 

Родина Адамсів
Жанр: мультфільм, жахи
Лише на перший погляд вони диваки. 

Але ж це цілком природно – мамі носити 
лише чорне, а дітлахам днями гратися на 
кладовищі. Звичний для цієї сімейки ритм 
життя порушує втручання у їхні справи такої 
собі Марго Нідлер. Це телеведуча місцевого 
реаліті-шоу. Вона прагне збудувати свій 
ідеальний всесвіт, у якому Адамсам не буде 
місця. Схрестили пальці і зустрічаємо Адам-
сів! Найвідоміша у світі готична сімейка на 
великому екрані у пекельно-драйвовій ані-
маційній комедії. Гадаєш, твої родичі дивні, 
від деяких сіпається око, а хтось нагадує 
монстра? Дрібниці! Круті і химерні Адамси 
змусять тебе змінити думку!

Зомбіленд: 
Подвійний постріл

Жанр: жахи, комедія
Комедійний треш-хорор продовжиться! 

Команді доведеться протистояти новому 
виду зомбі. Потвори об’єднуються у групи і 
швидко рухаються містами, перетворюючи 
їх на пустку. Хто зупинить зомбі-апокаліп-
сис? Товариші по нещастю Таллахассі, 
Коламбус та сестри Кічіта і Літл-Рок знову 
змушені боротися за своє виживання. Разом 
вони направляються углиб країни, де на 
них чекає ще більше зомбі. Тепер ці істоти 
еволюціонували – серед них є розумники, 
дурепи та ті, що дуже добре вміють вбивати.

Фільм є продовженням фільму «Зомбі-
ленд», який вийшов у 2009 році.

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. 

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


