
СТАРА ЦІНА

5095

Кондиціонер для білизни 
«Е»свіжість/ніжність 1л

3670
АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

26610

 Гель в асорт. 1л 
ТМ «Persil»

17820
АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

850

 Пакети для сміття 
35л 30шт 

ТМ «Прості речі»

700
АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

5020

 Bref 50г 
«Блакитна вода 
з хлор-компон» 

3550
АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

26610

 Порошок автомат 
3кг в асорт. 
ТМ «Persil»

19950
АКЦІЙНА ЦІНА

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА

грн500
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Чи залишаться міста Житомир-
щини взимку без тепла?

У місті монтують новий фонтан 
за 400 тис. гривень

Від вчителя фізкультури 
до мільйонера:  
як нардеп Павло 

Дзюблик збагатив 
родину на бюджеті

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. 6-8
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Валерія Наумова

Житомирські кер-
маничі все частіше 
помічають недоліки 
на дорогах. Цього 
разу обурення ви-
кликала значна кіль-
кість «утоплених» 
люків, що не лише 
шкодить транспорт-
ному засобу, а й може 
спричинити ДТП.

«Мене дістало чути удари 
в диски та ходову, а також ви-
ляти й підрізати (вибачте) ін-
ших на дорозі, аби не влетіти 
в “утоплені” люки! Розумію, що 
всі й одразу підняти до рівня 
дорожнього полотна не вихо-
дить, але, може б, зробити це, 
в першу чергу, саме на вулицях, 
де великий трафік?!» – обурю-

ється один із водіїв Житомира 
на своїй сторінці у Фейсбук.

Дійсно, ситуація із люками – 
доволі сумна. Все більше діля-
нок на дорогах, де люки про-
валені, і, безумовно, це неабияк 
шкодить тим, хто за кермом.

«Така ситуація виникла не 
різко, вона виникла впродовж 
30 років експлуатації цих ме-

реж, тому вона не є якось спон-
танною, випадковою чи форс-
мажорною. Відповідальні за це 
утримувачі цих мереж, ті, в кого 
ці люки є на балансі, а це пере-
важно водоканал або Теплоко-
муненерго. Раніше проводили 
роботи по підніманню "уто-
плених” люків на вулиці Київ-
ській», – розповідає заступник 

міського голови Дмитро Ткачук.
За словами прессекретаря 

патрульної поліції Житомир-
ської області Ігоря Іванюка, 
«утоплені» люки завдають неа-
биякий дискомфорт водіям, але 
у разі чого водії можуть зверну-
тися за компенсацією до суду: 
«Основною небезпекою для 
водія може бути пошкодження 
транспортного засобу. З при-
воду ДТП, що були спричинені 
“утопленими” люками – були 
випадки, коли заїжджали на 
люки чи колії, у такому випад-
ку укладається протокол про 
дорожньо-транспортну пригоду 
без потерпілих.

Під час осіннього комі-
сійного обстеження було на-
дано приписи там, де люки 
встановлені з порушенням 
норм. Якщо є випадки, коли 
пошкоджується автомобіль, 
то приїжджають працівники, 
оформлюють ДТП, далі вже 
водій в судовому порядку може 
звернутися щодо отримання 
компенсації за шкоду, що була 
надана його майну».

Ірина Хоцька

У п`ятницю, 8 лис-
топада, департамент 
соціальної політики 
міськради разом із 
представниками 
«Ощадбанку» ще раз 
нагадали містянам 
процедуру монетиза-
ції пільгових виплат.

«Сьогодні ми зібралися тут 
для того, щоб проінформува-
ти людей про процедуру ви-
плати пільг за використання 
житлово-комунальних послуг 
тими особами, які мають на 
це право», – повідомила дирек-
тор департаменту соціальної 
політики міськради Вікторія 
Краснопір.

У ході виступу нагадувало-
ся, що з цього року держава за-
провадила нову систему грошо-
вих виплат. Але скористатися 

цією програмою могли лише 
ті житомиряни, котрі написа-
ли заяви у відповідні органи до 
15 жовтня включно.

«Держава почала працюва-
ти за новою програмою. І згідно 
законодавства, відтепер маємо 
два види сплати коштів: гро-
шова готівкова і безготівкова 
система. Для того, щоб люди-
на змогла отримувати виплати 
у новій, готівковій формі, по-
трібно було з 1 до 15 жовтня 
написати заяву до Управління 
праці та соціального захисту 
населення», – поінформувала 
посадовиця.

За словами Вікторії Вален-
тинівни, близько 136 містян 
все ж таки виявили бажання 
отримувати «живі» гроші, 
а інші 19–20 тис. залишилися 
на виплаті за безготівковою 
системою отримання коштів.

Насамкінець представ -
ники «Ощадбанку» разом із 
директоркою департаменту 
пообіцяли зберегти виплати 
за кожним житомирянином, 
які дійсно цього потребують, 
і заявили, що жодних виплат-

них скорочень не буде: «Ми 
хочемо сказати, що держава 
пільги не скасувала. Всі ті, 
хто отримував пільги, будуть 
їх отримувати. І якщо люди 
надали вірний номер свого 
контактного телефону, то кож-
ному пільговику в смс-формі 
буде відбуватися розсилка 
особистих повідомлень з ін-

формацією про те, яку суму 
їм виплатить «Ощадбанк». Усі 
пільги є, і вони збережені».

Зазначимо, що ті громадя-
ни, які не встигли до 15 жовтня 
оформити власні заяви про 
проведення монетизації со-
ціальних виплат у готівковій 
формі, отримуватимуть пере-
рахунок безготівково.

«Утоплені» люки у Житомирі: 
обурені водії не мовчать

Житомиряни отримуватимуть 
пільги в повному обсязі,  
в готівковій чи безготівковій формі

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні  
наші читачі!

Щоденне наше життя створює 
і приносить калейдоскопічну 
кількість всіляких новин, істо-
рій та сенсацій. На превеликий 
жаль, більша частина звісток, 
які потрапляють до щоденної 
журналістської хроніки, носять 
проблемно-песимістичний ха-
рактер. Найгірше те, що ледь не 
щодня навколо нас трапляються 
трагедії, які отримують широкий 
суспільний резонанс. Повірте, 
писати, коментувати та й навіть 
згадувати про подібні факти і по-
дії важко і не зовсім приємно. 
Але то – правда життя. Життя, 
що для більшості із нас перетво-
рилося на суцільний екзамен, 
який ми вже тривалий час ніяк не 
можемо скласти із позитивним 
результатом.

Найпершим чином позитиву 
та очікуваних змін на краще ми 
чекаємо від влади, але вона нас 
здебільшого лише розчаровує. 
Дивно, але чиновник, начальник, 
керівник у нашому житті вже дав-
но стали символами байдужості, 
зверхності і зневаги до пересічної 
людини, яка й досі намагається 
добитися правди і справедли-
вості. У нашому суспільстві по-
ряд у щоденному житті дедалі 
міцніше вселяється сумний ви-
сновок про магічну силу грошей 
і всесильність так званого «блату». 
І навпаки, дедалі рідше ми згаду-
ємо про доблесті та чесноти, які 
здавна цінувалися і мали неза-
перечну вагу у свідомості та житті 
наших батьків. Ми, журналісти, 
не замахуємося на щось велике 
і аж занадто масштабне, але на-
магаємося за допомогою сили 
слова зберегти, а краще – ще й 
примножити те добре, гарне, 
чесне і порядне, що віками пле-
калося у надрах совісті і моралі 
нашого народу. Тому знову і вко-
тре хочу підкреслити, наголосити 
і нагадати, що справедливість, 
правда, честь і гідність ніколи не 
втратять своєї значимості у на-
шому житті. Але знову ж таки 
наголошую: все залежить від 
кожного із нас. Тому бажаю усім 
сили, наснаги, доброго здоров’я 
і гарного настрою! А ще – ніколи 
не здаватись!

З повагою директор газети 
«20 хвилин Житомир»

 Олександр Васильковський

КОЛОНКА
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У Житомирі все частіше трапляються 
випадки, коли водії порушують правила 
дорожнього руху, тим самим наражаючи 
на небезпеку себе і інших керманичів. Не 
варто забувати, що серед найпоширеніших 
проблем – проїзд на жовтий і червоний 
сигнали світлофора.

Саме задля інформування місцевих во-
діїв патрульні поліцейські Житомирської 

області провели відпрацювання, у ході яких 
визначили кількість порушень проїзду на 
жовтий та червоний сигнал світлофору 
і склали відповідні адміністративні мате-
ріали.

«Минулого тижня ми працювали з во-
діями у центрі міста, які порушують пра-
вила зупинки і стоянки, тобто паркуються 
під закладами міста. Зараз працюють із 
поширеним порушенням серед водіїв, 
що також неодноразово було причиною 
ДТП, – порушення правил проїзду пере-
хресть у розрізі: проїзд на заборонений 
сигнал світлофору. Мова йде про жовтий 
та червоний сигнали.

Працюємо для того, щоб нагадати 
водіям про правила дорожнього руху, бо 
частина водіїв не знає про те, що жовтий 
сигнал світлофору не є тим, що дозволяє 
рух автомобіля. Тому ми нагадуємо їм про 
це, і виносимо адміністративні матеріали», – 
розповідає прессекретар патрульної поліції 
Житомирщини Ігор Іванюк.

Патрульні Житомирщини 
працюють з водіями 
щодо проїзду  
на жовтий та червоний 
сигнал світлофору
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Ірина Хоцька

У середу, 13 лис-
топада, на майдані 
Соборному розпо-
чнуться роботи з на-
несення дорожньої 
розмітки.

Про це у коментарі журна-
лісту «20 хвилин» повідомив 
заступник мера з дорожньо-
транспортних питань Дмитро 
Ткачук. «Вже у середу ми роз-
почнемо наносити розмітку на 
площі», – заявив Ткачук.

Нагадаємо, що анонсована 
розмітка мала з̀ явитися на го-
ловній авторозв̀ язці міста ще 

9 листопада, але через неспри-
ятливі погодні умови влада мала 
відмовитися від цих планів до 
середи, 13 листопада.

Зауважимо, розмітка на 
майдані Соборному відсутня 
ще з вересня поточного року. 
Заступник міського голови 
Дмитро Ткачук неодноразово 
повідомляв, що блокує процес 
нанесення патрульна поліція. 
Патрульні ж зі свого боку за-
значали, що у вересні відбулося 
засідання комісії безпеки до-
рожнього руху у Житомирській 
міській раді. На ньому дійшли 
висновку, що проєктанти пови-
нні внести правки і зміни, щоб 
прибрати це аварійно небез-
печне перехрестя і повторно 
надіслати їх до управління па-
трульної поліції для розгляду 
і погодження.

Валерія Наумова

Під перевірку по-
траплять усі.

Під час сесії Житомирської 
обласної ради 12 листопада 
розглянули питання незакон-
ного будівництва АЗС на про-
спекті Незалежності, 29. У ході 
обговорення депутати зазна-
чили, що по області функціо-
нують так звані «наливайки», 
тобто нелегальні заправки, які 
продають пальне у декілька ра-
зів дешевше.

«Невідомо звідки ці “нали-
вайки” беруть пальне. Один 
раз відбулась перевірка по фак-
ту того, що такі незаконні АЗС 
є, 27 із них закрили, а через два 

дні з’явилося вже 47 таких за-
правок. Якщо закривати такі 
заправки, то вже закривати всі, 
щоб незаконно вони не функці-
онували взагалі, і на наступній 
сесії перевіряємо, чи виконано 
це», – зазначили депутати в се-
сійній залі.

Зі свого боку голова Жи-
томирської  ОДА Віталій 
Бунечко наголосив на тому, 
що потрібно видати розпо-
рядження щодо перевірки 
всіх заправок, що працюють 
по області: «Цього тижня ми 
створимо розпорядження 
голови ОДА про перевірку 
всіх заправок, які діють на 
території Житомирської об-
ласті, і великих, і так званих 
«наливайок», і на наступній 
сесії ми прозвітуємо про ре-
зультати перевірки».

Розмітці – бути!

На Житомирщині 
перевірятимуть 
законність роботи АЗС

Ірина Хоцька

У сквері на вул. Ля-
тошинського продо-
вжується зведення 
фонтану «Лотос Не-
бесної Сотні». На-
гадаємо, що проєкт 
створюється у межах 
програми бюджету 
участі міста.

Автором задумки побудови 
фонтану у сквері стала Аліса 
Скворцова, котра таким чином 
вирішила продемонструвати влас-
ну небайдужість до поліпшення 
благоустрою міста.

«Проєкт стане родзинкою іс-
нуючого просторового та ланд-
шафтного рішення. Декоратив-
ний фонтан створить особливий 
затишок та мікроклімат у сквері. 
Лотос утворюється з людських 
долонь та несе ідею людяності 
і взаємопідтримки. Природність 
поєднання лотосу, води та камін-
ня робить його унікальним місцем 
для відпочинку, позитивно впли-
ває на нервову систему звуками 
падаючої води. Цей фонтан стане 

унікальною пам'яткою, яка буде 
привертати увагу не тільки міс-
цевих жителів, а й служитиме ту-
ристичною принадою для гостей 
міста», – зазначає авторка проєкту.

Цінову політику проєкту, 
а також дату його реалізації по-
відомив начальник управління ка-
пітального будівництва В`ячеслав 
Глазунов: «Орієнтовна ціна фон-
тану – 401 тис. гривень. Сам ло-
тос буде складатися із людських 
долонь, котрі формуватимуть 

квітку. За словами автора, з яким 
я спілкувався вчора (7 листопа-
да – ред.), квітка буде готова вже за 
тиждень. Одразу, як закінчиться 
інсталяція квітки, наш підрядник 
підключить усі комунікації».

Зазначимо, що підрядником 
виступає ПП «Прогрес-Буд», 
а проєктантом фонтану стало 
ТОВ «Астерія +». Урочисте від-
криття фонтану, за словами 
В’ячеслава Глазунова, варто очі-
кувати вже наступного року.

Під час засідання 
виконавчого комітету 
у середу, 6 листопада, 
затвердили роботу 
програми «Безпечне 
місто» у Житомирі на 
2020–2024 роки.

Термін дії цієї програми закін-
чується, саме тому було винесено на 
розгляд питання про продовження 
роботи «Безпечного міста». Загалом 
за весь час її реалізації у Житоми-
рі створена багаторівнева система 
міського відділу спостереження, до 
складу якої входять міська система, 
відомча система відеоспостережен-
ня та об’єктова система.

«На сьогодні на міському ін-
формаційному центрі ведеться 
цілодобове відеоспостереження 
і фіксується інформація більше 
ніж з 400 відеокамер, які заклада-
ються в архів і використовуються 
всіма зацікавленими особами.

Стосовно динаміки: за останні 
півтора року приріст кількості ві-
деокамер, які встановлено в місті, 
складає 248 – це говорить про те, 
що всі структури і проєкти, що 
реалізуються, включені до систе-
ми відеонагляду», – зазначив на-
чальник управління з питань над-

звичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Житомирської 
міської ради Микола Дідківський.

Крім того, створена цілодобова 
диспетчерська служба, а силові 
структури отримали дозвіл на 
отримання матеріалів відеоспос-
тереження.

У місті монтують новий 
фонтан за 400 тис. гривень

Виконком погодив роботу 
системи «Безпечне місто»  
у Житомирі на 2020-2024 роки
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Ірина Хоцька

Старі трамваї та за-
смальцьовані сидіння 
тролейбусів, на жаль, – 
сьогоднішні реалії 
комунального електро-
транспорту міста. Наші 
журналісти дізнавалися, 
чи поділяють цю думку 
містяни.

Людмила, 26 років: 
«До трамваїв не маю жод-
них претензій. Вони вже 
стали однією із упізна-
ваностей міста. Але що б 
там не було, дуже хочеть-
ся, щоб і у нашому місті 
колись пустили такі самі 
сучасні вагони, як, напри-
клад, у Варшаві».

Олексій, 20 років: «Ре-
ально по місту курсують 
якісь розвалюхи, а не 
трамваї та тролейбуси. 
Вже давно віддаю пере-
вагу маршруткам. На 2 
гривні дорожче, але хоч не 
так гримить всередині са-
лону. І чути навіть дзвінок 
мобільного телефону».

Яніна, 31 рік: «Я тільки “за”, щоб це 
все чимдуж прибрати з вулиць міста. 
Моїй мамі 57 років, і вона досі пам̀ятає 
ці тролейбуси і трамваї. Дуже не хочу, 
щоб і мої діти їздили в цих жахливих 
умовах. Вони брудні і вже розсипають-
ся по дорозі, а не їдуть».

З питанням про те, коли нарешті 
влада замінить усі старі трамваї та 
тролейбуси міста, ми звернулися до 
тимчасового керівника комунального 
підприємства «Трамвайно-тролейбусне 
управління» Максима Манухіна, на 
що той відповів, що влада робить все 
залежне від неї і намагається вирішити 
це питання щонайшвидше.

Чи подобається 
житомирянам 
комунальний транспорт?

Валерія Наумова

Під час сесії 
обласної ради 
12 листопада обго-
ворювали питання 
дорожньої субвен-
ції.

За словами депутата Жи-
томирської обласної ради 
Володимира Кропивниць-
ког о,  ва ж ли во  ви д і ли т и 
субвенцію на ремонт доріг 
Житомира, адже це – нагаль-
не питання:

«На бюджетній комісії та 
на погоджувальній раді пору-
шили питання щодо невико-
ристання дорожньої субвенції 
у розмірі близько 400 млн грн. 
Зараз на 9 доріг області немає 
проєктно-кошторисної доку-
ментації. Окрім цього, з міста 
Житомира від депутатів місь-
кої ради є звернення до голови 
ОДА та обласної ради щодо 
виділення коштів на дороги, 
які вони вже зробили. Тому 
прошу розглянути дане пи-
тання і розглянути звіт, чому 
не виконані дані роботи і чому 
йде недовиконання».

Також депутат зазначив, що 
вже на наступний рік озвучена 
субвенція на дороги – близько 

1 млрд 300 млн гривень.
«По-перше, на наступний 

рік субвенція буде близько 
1 млрд 100 млн гривень. По-
друге, не потрібно маніпулю-
вати, тому що кошти будуть 
виділятися і всі 400 млн гри-
вень будуть освоєні. Ті, що не 
будуть освоєні, перейдуть на 
наступний рік.  Будь ласка, 
будьте коректні у ваших ви-
словлюваннях. І, безумовно, 
ми  на д амо  зв іт  п ро  вико -
ристання коштів дорожньої 
субвенції», –  наголосив голова 
Житомирської ОДА Віталій 
Бунечко.

Депутатами не було підтри-
мано внесення даного питання 
у порядок денний.

Валерія Наумова

У поліції Житомирської 
області звітували про резуль-
тати проведення місячника 
добровільної здачі зброї  
і боєприпасів.

Проводився місячник на території всього 
регіону, і як результат – жителі області добро-
вільно здали 280 одиниць зброї, а також понад 
600 боєприпасів.

«Процес “роззброєння” звільнив від 
кримінальної відповідальності за незаконне 
зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів 
та вибухових матеріалів понад 50 громадян. 
Також 21 одиниця зі зданого після проведен-
ня необхідної перевірки буде зареєстрована 
у встановленому порядку за громадянами, які її 

принесли до органів полі-
ції», – пояснив начальник 
Житомирського відділу 
поліції Михайло Сорока.

Загалом до поліції 
була здана наступна 
зброя:

• армійського зразка – 
108;

• мисливської нарізної 
зброї – 8;

• мисливської гладко-
ствольної – 127;

• холодної зброї – 13;
• саморобної – 2.
Також до підрозділів 

поліції здано більше 570 
набоїв до зброї армій-
ських зразків, а також 11 
снарядів різного калібру 
та 6 мін часів Другої світо-
вої війни.

Депутати облради не підтримали 
питання про виділення субвенції  
на ремонт доріг у Житомирі

280 одиниць зброї та понад 
600 боєприпасів було 
добровільно здано до поліції 
жителями Житомирщині
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Тарас Боросовський

За свою каденцію 
у парламенті жито-
мирський нардеп 
пролобіював понад 
100 млн грн субвенцій 
на виборчий округ. 
Здавалося б, кошти 
на відновлення доріг 
та ремонти сільських 
шкіл мають значно 
покращити соціаль-
ну інфраструктуру. 
Насправді мільйони 
з державного бюдже-
ту осіли на рахунках 
родини Павла Дзю-
блика.

З першого року потрапляння 
до Верховної Ради колишній вчи-
тель фізкультури збільшує вдвічі 
площу власного житла: з 45 до 
92 кв. м. Орендуючи невеличкий 
магазинчик у районному центрі, 
дружина Павла Дзюблика змогла 
легко назбирати на новий люксо-
вий автомобіль за понад мільйон 
гривень.

– Це все бізнес дружини, 
і я до нього не маю жодного від-
ношення, – переконує нардеп 
у коментарі, обриваючи розмову 
на питанні про сплачені з бюдже-
ту мільйони підприємствам його 
близьких родичів.

Магія перевтілення
Феномен появи на політично-

му обрії постаті Павла Дзюблика 
має свою передісторію. Обранню 
до Верховної Ради передувало 
депутатство у Житомирській об-
ласній раді. На виборах 2010 року 
Дзюблик балотувався від партії 
«Батьківщина» як приватний під-
приємець. У 2011 році молодий 
депутат разом із дружиною від-
крив у рідному Черняхові крам-
ничку. Проте розжитися значни-
ми статками з продажу побутової 
хімії і товарів масового вжитку 
родині майбутнього нардепа так 
і не вдалося. І навіть намагання 
звабити покупців розіграшами 
завершилось тим, що брат Павла 
Дзюблика отримав безкоштовну 
поїздку у кримський курорт.

Становище різко змінилося 
весною 2014 року. На той час ви-
конуючий обов’язки Президен-
та Олександр Турчинов 3 квітня 
призначає однопартійця головою 
Черняхівського району. Підпи-
суючи розпорядження, ніхто 
не перевіряє наявність у Павла 
Дзюблика незакритого ФОПа. 
І у порушення закону новоприз-
начений голова керує районом 
цілих два місяці, одночасно 
поєднуючи державну посаду 
з підприємницькою діяльністю, 
закритою лише 29 травня. При 
цьому кардинально змінювати 
попередню політику у районі 
молодий службовець не збирався.

– Я не ділю людей за політич-
ною чи будь-якою іншою ознакою: 
ті, котрі хотіли цього (а це майже 
всі), залишилися на своїх місцях, – 
зізнався пан Дзюблик в одному 
з інтерв’ю.

До власних здобутків на посаді 
пан Дзюблик відносить залучення 
серйозного інвестора. Мова йде 
про відкриття фірмою «Біембі-
сі-Граніт» поблизу Черняхова 
гранітного кар’єру. Зазирнувши 
у реєстр, дізнаємось, що власника-
ми підприємства є досить відомі 
в Україні люди. Сергій Надєєв та 
Анатолій Шалоплут є фігуранта-
ми скандалу з появою «монстра на 
Грушевського». Це будинок поруч 
з Маріїнським палацом з найдо-
рожчими у Києві квартирами. На 
початку 2005 року, очолюючи СБУ, 
Олександр Турчинов звинуватив 
Петра Порошенка у здирництві 
та шантажу забудовників. Згодом 
все ті ж Надєєв та Шалоплут через 
ТОВ «Собі» отримали 8 млн грн 
державних коштів для укріплення 
схилів поблизу маєтка Януковича.

Окремо Павло Дзюблик 
пишається, як він сам описує, 
ремонтно-дорожнім бумом на 
Черняхівщині. Головним чином 
через залучення до роботи «Ав-
томагістралі». З прокладанням 
підприємством перших кіломе-
трів асфальту, яке «випадково» 
співпало з періодом виборчої 
кампанії нардепа, і започаткувався 
майбутній дорожній бізнес сім’ї 
Дзюбликів.

Урядові хабарі на округи
Прописане у столиці під-

приємство «Автомагістраль» 
на початку 2000-их заснував 
Микола Скоростецький, екске-
рівник Служби автомобільних 
доріг у Київській області. Широ-
кі зв’язки допомогли – компанія 
регулярно отримувала вигідні 

замовлення та без тендеру ви-
конувала підряди до Євро-2012.

Водночас поява нових доріг 
у тому чи іншому населеному 
пункті напряму залежала від 
політичної необхідності. Розпо-
діляючи субвенцію місцевим 
бюджетам, уряд Азарова допо-
магав лояльним до Партії регі-
онів кандидатам пропіаритись 
та врешті-решт виграти вибори. 
У 2012 році, завдяки виділеним 
25 млн грн, на окрузі № 66 пере-
могу здобув одіозний регіонал 
Віталій Журавський. «Вотчині» 
Володимира Литвина дісталася 
гігантська сума у 95 млн грн.

Зміна владної вертикалі піс-
ля Революції Гідності залишила 
систему незмінною. Сума за-
планованих коштів на виборчий 
округ нардепа напряму залежить 
від його взаємин із політичною 
верхівкою. Отож під приводом 
соціально-економічного розви-

тку територій державні кошти на 
місця уряд продовжував розподі-
ляти досить нерівномірно.

Показовим є 2016 рік, коли 
на розвиток всієї Житомирщини 
припало 86 млн грн субвенції. 
З цієї суми на виборчий округ «на-
родофронтівця» Павла Дзюблика 
у держбюджеті передбачилибільш 
ніж 17 млн грн. У переліку профі-
нансованих заходів знаходимо дві 
статті витрат – заміну в бюджет-
них установах вікон і дверей на 
металопластикові та капітальний 
ремонт доріг. І саме покладання 
асфальту стало для нардепа голо-
вним завданням. Пощастило об-
завестися новеньким асфальтним 
покриттям 10 сільрадам декількох 
районів області.

Однак, незважаючи на зна-
чну відстань між селами, угоди 
на виконання робіт укладалися 
виключно з одним підрядни-
ком – ПП «Сучасне дорожнє бу-

дівництво» (далі – «СДБ»). Ще й 
за переговорною процедурою, не 
допустивши пропозицій решти 
виконавців.

З дружини на сестру
Якщо поцікавитися глибше, 

виявиться, що підприємство 
створили у серпні 2015 року, 
менш ніж за рік до перерахуван-
ня субвенцій. Прописалося воно 
по вул. Володимирській, 125 на 
окраїні Черняхова. Не володіючи 
необхідним обладнанням, «СДБ» 
відразу отримало замовлення 
на будівництво лісової дороги 
у держлісгоспі. Взявши в орен-
ду дорожню техніку, розпочало 
активно ремонтувати дороги по 
всьому виборчому округу Павла 
Дзюблика. З червня до грудня 2016 
року сільські голови перерахува-
ли підприємству понад 13 млн 
325 тис. грн. бюджетних коштів.

Секрет довіри до новоявле-

  Від вчителя фізкультури    до мільйонера: як нардеп
 Павло Дзюблик збагатив   родину на бюджеті 



7 Середа, 13 листопада 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Розслідування

  Від вчителя фізкультури    до мільйонера: як нардеп
 Павло Дзюблик збагатив   родину на бюджеті 

ного виконавця ховається за не-
рядовим складом засновників 
і керівництвом. Очолює «СДБ» 
колишній виконавчий дирек-
тор київської «Автомагістралі» 
Олександр Бенюх. З ним Павло 
Дзюблик познайомився за голо-
вування у райдержадміністрації, 
коли він радив сільським головам 
обирати для ремонту доріг саме 
«Автомагістраль». З переходом 
у «СДБ» пан Бенюх стає співзас-
новником підприємства та по-
мічником однопартійця Павла 
Дзюблика – нардепа з «Народ-
ного фронту» Дмитра Тимчука. 
З внеском у 396 тис. грн він став 
володіти часткою у 33%. Стільки ж 
внесла і, відповідно, аналогічну 
частку має Наталія Резніченко 
з невеличкого селища в Андру-
шівському районі.

Решта 34% в «СДБ» записана 
на Ксенію Винниченко із вкладе-
ними 408 тис. грн. Родом з Овру-
ча, декілька років тому переїхала 
працювати візажистом з район-
ного центру до Києва. Питання 
походження коштів для запо-
чаткування дорожнього бізнесу 
розкриває її профіль в «Одноклас-
никах». Звідси ми дізнаємось, що 
пані Ксенія доводиться нардепу 
Дзюблику двоюрідною сестрою.

– Я не бажаю говорити, – від-
повіла нам Ксенія Винниченко 
і різко поклала слухавку.

Переглядаючи реєстраційні 
документи фірми, ми помітили 
певне неспівпадіння. Протокол, 
за яким Ксенія Винниченко стала 
співвласницею «СДБ», складений 
30 травня 2016 року. Однак підпри-
ємство зареєстрували набагато 
раніше, і, в разі незмінного складу 
засновників, відповідно, має бути 
датований протокол.

Наша здогадка підтвердилася, 
коли ми замовили витяг із дер-
жавного реєстру. На кінець 2015 
року власники «СДБ» були зовсім 
інші. Частка Наталії Резніченко 

належала Олександру Саюку, під-
приємцю з Житомира, котрого та-
кож знаходимо серед помічників 
нардепа Дмитра Тимчука.

А от записаною на Ксенію 
Винниченко часткою з самого за-
снування підприємства володіла 
Наталія Дзюблик, дружина Павла 
Дзюблика.

(див. витяг  
з державного реєстру)

Як тільки перші кошти з уря-
дової субвенції надійшли в об-
ласть, обов’язкова вимога подавати 
електронну декларацію та поява 
порталу витрачання публічних 
коштів одразу ж б вивела на Пав-
ла Дзюблика. І явний конфлікт 
інтересів вирішили приховати, 
переоформивши частку компанії 
на сестру нардепа.

Хронологія лобізму
З року в рік кількість «депу-

татських» коштів, закладених 
урядовою субвенцією, зростала. 
Окрему субвенцію почали отри-
мувати новостворені У процесі 
децентралізації громади. З перед-
бачених у 2017 році 155 млн грн 
для Житомирської області трети-
на коштів припала на округ Павла 
Дзюблика, в основному для капі-
тального ремонту місцевих доріг.

Одночасно у ПП «СДБ» збіль-
шувалась кількість підрядів. Якщо 
за 2016 рік підприємству сплатили 
13 млн 325 тис. грн, то у 2017 пере-
рахували вже 19 млн 827 тис. грн 
бюджетних коштів.

Усі без виключення закупівлі 
проводилися за переговорною 
процедурою і лише з однією фір-
мою «СДБ». Проєктну докумен-
тацію готували так, щоб вартість 
угоди була меншою за 1,5 млн грн. 
Для цього у квітні 2017 року ство-
рили ПП «Інженерно-технічна 
компанія "Укрдорпроект"». Під-
приємство зареєстрували у Чер-
няхові по вул. Володимирській, 
125 – за однаковою із «СДБ» 

адресою. Третина підприємства 
належить згаданому вище Олек-
сандру Бенюху. Іншою третиною 
спочатку володіла Ольга Яковенко, 
на яку поклали роль директора. Її 
чоловік, сертифікований дорожній 
інженер-проєктувальник Дмитро 
Яковенко, забезпечував проведен-
ня технічного нагляду. На нього 
покладався контроль якості ви-
конаних робіт і підтвердження 
їх відповідності до розробленого 
очолюваною його дружиною фір-
мою проєкту.

Ще однією співвласницею є 
Олена Скуртова. Спочатку їй на-
рівні з іншими належала третина 
підприємства. Згодом, за рахунок 
частки Ольги Яковенко, вона стала 
володіти 67% ПП «Інженерно-тех-
нічна компанія "Укрдорпроект"».

Прописана Олена Скуртова 
у Черняхові по вул. Корольова, 46. 
Цю ж адресу проживання вказав 
Павло Дзюблик при реєстрації 
власного Благодійного фонду 
Павла Дзюблика. Додатково пе-
ревіривши зібрану із соціальних 
мереж інформацію, ми остаточно 
впевнилися, що Олена Скуртова 
доводиться рідною сестрою на-
родному депутату.

Зростаючі  
бюджетні апетити

З 2017 року Павло Дзюблик 
через сім’ю взяв під фактичний 
контроль і ПП «СДБ». Частка 
Наталії Резніченко у підприєм-
стві відійшла Ксенії Винниченко, 
і двоюрідна сестра нардепа стала 
володіти в ньому 67%. Відтоді 
він повністю контролював про-
ходження бюджетних коштів: від 
початку проєктування дороги до 
прийняття її в експлуатацію піс-
ля ремонту. Відповідно субвенції 
у виборчому окрузі Павла Дзю-
блика надходили на дороги, де 
вже лежала завчасно підготовлена 
фірмою проєктна документація. 

З появою коштів на казначейсько-
му рахунку одразу ж укладалися 
прямі угоди з ПП «СДБ».

Черняхівській фірмі, якщо 
вона брала участь у відкритих 
торгах поза межами виборчого 
округу Дзюблика, ніколи не вда-
валось перемогти. Нардеп у жод-
ному разі не вважає, що причину 
успіху «СДБ» слід шукати саме 
в його ролі.

– Я не знаю. Є селищні голо-
ви, які проводять тендерні про-
цедури, і які до мене можуть бути 
питання, – віднікується Павло 
Дзюблик. І у відповідь закидає:

– Ви ж не хочете сказали, що 
я лобіюю інтерес певної фірми?

Прямі докази вказівок керів-
ництву містечок та сільрад, де 
заходили кошти, отримати нам 
під запис, звичайно ж, не вдалося. 
Однак явне підтвердження вклю-
чення інтересу протеже на окрузі 
народного депутата знаходимо під 
час добудови мосту у селі Рижани. 
Хоча перемогу у тендері здобуло 
товариство «Євро Плюс Буд», на 
субпідрядних роботах задіяне 
підприємство «СДБ».

(див. фото Павла Дзюблика 
під час будівництва моста 

2017 рік).
На урочисте відкриття мосту 

прибуває навіть голова «Народно-
го фронту» Арсеній Яценюк у ком-
панії призначеного за партійною 
квотою міністра інфраструктури 
Володимира Омеляна і керівника 
обласної Служби автомобільних 
доріг (САД). За похвальними при-
вітаннями та перерізанням стріч-

ки невдовзі з’являється криміналь-
на справа, яка трохи привідкриває 
завісу реального стану речей. За її 
матеріалами виявляється, що ке-
рівництво САД свідомо лобіюва-
ло інтереси ряду компаній, серед 
яких зазначене й «Євро Плюс Буд», 
в обмін на «отримання неправо-
мірної вигоди», тобто хабара.

Водночас для Павла Дзюблика 
протекція однопартійців учерго-
ве допомогла. Зі стін парламенту 
виходить ініціатива про вклю-
чення Житомирської області до 
«митного експерименту». Ним 
дозволено залишати частину 
митних надходжень для ремонту 
доріг на місцевому рівні. Рішен-
ням уряду з початку 2017 Жито-
мирщину долучають до митного 
експерименту.

Тепер коштами стала розпо-
ряджатися Житомирська ОДА, на 
голову якої нардеп розраховував 
впливати, лобіюючи насамперед 
ремонти на дорогах свого окру-
гу. Однак тогочасний голова ОДА 
Ігор Гундич не поспішав з витра-
чанням накопичених протягом 
першого року 276,4 млн грн. Не-
формальний конфлікт переріс 
у публічне протистояння, з гуч-
ним перформансом і обвинува-
ченнями у саботажі та недбалості 
керівника області.

На певний час вгамувалися 
перипетії після проведеного 
Житомирською ОДА тендеру, 
де переможцем визнали «СДБ». 
Підприємству віддали 
підряд на 12,9 млн грн, 
закривши очі на непо-

 Витяг з реєстру співласників ПП СДБ станом на 31.12.2015

 Нардеп інспектує будівництво мосту в Рижанах.  
     Джерело сайт Хорошівської РДА
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дання переможцем 
обов’язкової довідки 
про несудимість ке-
рівника та наявність 

агрегату для травосіяння. Саме 
відсутність останнього стала 
причиною для відхилення трьох 
більш дешевших пропозицій ре-
шти учасників торгів.

Як виводились  
бюджетні мільйони

У процесі ремонту виявилися 
куди більші порушення та навіть 
цілі схеми.

Розпочнемо з офіційно вияв-
лених зловживань. При перевірці 
правоохоронцями виконання ро-
біт по капремонту асфальтобетон-
ного покриття по пров. Шевченка 
у м. Андрушівці встановлено, що 
роботи по договору виконані не 
в повному об’ємі хоча термін дії 
договору закінчився і з підряд-
ником повністю розрахувалися. 
Згідно з договором від 14.08.2017 
р., Андрушівська сільська рада 
перерахувала «СДБ» 1,4 млн грн.

У грудні 2018 року підписали 
акти виконаних робіт про частко-
вий ремонт вулиці Поліської у селі 
Велика Рача Радомишльського 
району. Згідно з документами до-
рогу встигли відремонтувати за 4 
робочі дні. Хоча роботи не прове-
ли, Радомишльська ОТГ сплатила 
на рахунок «СДБ» 466 тис. грн. За 
обома фактами підробки доку-
ментів порушили кримінальне 
провадження.

Примітно, що при багато-
мільйонних підрядах з 2017 року 
у штаті підприємства постійно 
працювало лише 6 чоловік. Решту, 
спочатку 2-х співробітників, зго-
дом – ще 8, залучали тимчасово. 
Однак заощаджували не лише на 
персоналі, але й на матеріалах. 
З них найважливіший та най-
затратніший – дорожній бітум. 

Для його закупівлі скористалися 
послугами одного з «сірих» по-
стачальників. За версією слідства, 
оформлюючи дорожній бітум під 
виглядом суміші, ставку ввізного 
мита занижували з 10% до 2%. За 
такою схемою протягом 2018 року 
бітуму завезли на 200 млн грн. 
Постачали його з Білорусі, роз-
митнюючи через житомирську 
митницю. Далі документи на по-
стачання бітуму та підтверджен-
ня наявності асфальтобетонного 
заводу надавало ТОВ «АБЗ-1», 
діяльність якого за порушеним 
кримінальним провадженням має 
ймовірні ознаки «транзитності» та 
«ризиковості».

Угоди на оренду дорожньої 
техніки взагалі, як виявилося, 
укладалися з фіктивними фірма-
ми. З початку створення «СДБ» 
у підприємства не було жодної 
вантажівки, катка та асфальтоу-
кладчика – лише один грейдер. 
Всю необхідну техніку підпри-
ємство постійно орендувало 
у «Будтранс-С» з Житомира та 
у декількох товариствах з Києва.

У ході досудового розсліду-
вання правоохоронці встановили, 
що з метою штучного завищення 
вартості робіт та привласнення 
бюджетних коштів посадові особи 
«СДБ» за 2017–2018 роки внесли до 
офіційних документів завідомо 
неправдиві відомості щодо вар-
тості, об`єму придбаного товару 
та наданих послуг.

Мета таких дій, згідно із зі-
браними слідством доказами, – 
створити видимість фінансово-
господарської діяльності для 
незаконного обернення безготів-
кових коштів у готівкові. Керівни-
цтво «СДБ» виводило бюджетні 
кошти через підприємців, пропи-
саних на території Донецької об-
ласті, зареєстрованих за адресами 
масової реєстрації, та фігурантів 
кримінальних проваджень. Серед 

більше десятка фіктивних фірм 
знаходимо ТОВ «СК «Антстрой», 
від якої «СДБ» постійно подавала 
цілий список дорожньої техніки. 
В тому числі й під час виграного 
тендеру у Житомирській ОДА.

Ненаситність до грошей
Інтерес родини нардепа по-

ширився і на спорудження ди-
тячих майданчиків та капітальні 
ремонти, виділенням субвенцій 
на які він активно займався. Пер-
ші угоди укладалися з початком 
каденції Павла Дзюблика. Але 
з 2017 року угоди на встановлення 
металопластикових вікон у шко-
лах, дитсадках і лікарнях масово 
почали укладати… з рідною се-
строю обранця! Коли у вересні 
2017 року Олена Скуртова стала 
приватним підприємцем, з нею 
протягом місяця уклали 7 угод. За-
галом за заміну вікон у навчальних 
закладах Вільської ОТГ сплатили 
1 млн 658 тис. грн. На угодах стоїть 
підпис нещодавно обраного голо-
ви громади Петра Бєлого. Своїй 
перемозі на виборах він завдячує 
підтримці народного депутата.

За півтора роки із сестрою 
Павла Дзюблика без проведення 
тендеру укладено угод на 11 млн 
257 тис. грн! У всіх відкритих тор-
гах за наявності декількох учас-

ників Олена Скуртова ніколи не 
вигравала. Пропозиція від неї 
була дорожчою, сертифікати на 
комплектуючі прострочені або ж 
їх взагалі не було.

Під освоєння коштів з суб-
венції на будівництво дитя-
чих майданчиків створюють 
ТОВ «Еленбуд». Товариству на-
стільки довіряють, що навіть не 
публікують ні оголошення про 
торги, ні інформацію про укла-
дений договір, але попередню 
оплату у кінці 2017 року справно 
сплачують.

Товариство на 100% належить 
виключно рідній сестрі нардепа 
Олені Скуртовій. Місце його ре-
єстрації обрали невипадково. За 
цією адресою, вул. Некрасова, 4б, 
у Черняхові розміщувалась нині 
збанкрутіла філія ДАК «Хліб 

України» «Черняхівський комбінат 
хлібопродуктів». Ще у 2016 році всі 
будівлі та споруди за 847,5 тис. грн 
викупило ТОВ «Очеретянський пі-
щаний кар'єр». Згодом товариство 
перейменували у ТОВ «Черняхів-
ський КХП».

І тут знову ми знаходимо «де-
путатський слід»: 67% підприєм-
ства належить Ксенії Винниченко. 
Рештою 33% володіє колишній 
депутат і голова районної органі-
зації «Сильної України» Микола 
Ананьєв. На святкуванні 470-річ-
чя Черняхова у 2013 році разом із 
тодішнім нардепом Віталієм Жу-
равським його відзначили як по-

чесного громадянина Черняхова.
Саме за його керівництва 

Черняхівське міжгосподарське 
об'єднання по агропромисловому 
будівництву «Райагробуд» пере-
творилося у приватне ТОВ «Чер-
няхівський райагробуд». На по-
чатку 90-х часткою у створеному 
у радянські часи об’єднанні воло-
діли колгоспи з усього району. З їх 
розвалом і банкрутством спільне 
майно дивним чином перейшло 
в особисту власність Миколи 
Ананьєва на пару зі столичним 
бізнесменом.

Головна база підприємства 
знаходиться по вул. Володимир-
ській, 125, і саме тут прописалися 
декілька пов’язаних між собою 
фірм, включно з добре відо-
мим нам ПП «СДБ». Та за часів 
СРСР райагробуду належали 

ще й піщані та гранітні кар’єри. 
Один з таких Микола Ананьєв 
наполовину зі своїм партнером 
з Києва виокремив у ТОВ «Ді-
вочинський піщаний кар'єр», 
намагаючись отримати дозвіл на 
добування піску поблизу Черня-
хова. Контактний номер телефону 
кар’єру однаковий і для згаданого 
ТОВ «Черняхівський КХП», і немає 
сумнівів, що бізнес структур з до-
бування корисних копалин тісно 
пов’язаний.

Так, пісок для будівництва 
доріг «СДБ» нелегально добуває 
прямо у лісі. За одним із цих ви-
падків минулоріч навіть поруши-
ли кримінальну справу. За версією 
слідства, безпосередньо посеред 
лісу під виглядом прокладання 
дороги екскаватором набирали 
пісок. Поблизу села Павелки Ан-
друшівського району розрили зем-
лю, заліснену державним Попіль-
нянським лісовим господарством. 
З ним у фірми «СДБ» укладений 
договір на прокладання дороги. 
Зауважимо, що Павло Дзюблик 
з 2014 року був головою підкомі-
тету Верховної Ради з питань лісо-
вих ресурсів, об'єктів тваринного 
та рослинного світу, природних 
ландшафтів та об'єктів природ-
но-заповідного фонду. І мав би 
відреагувати на подібне свавілля, 
але не зробив цього.

Політичний вплив із 2018 до 
середини поточного року до-
датково принесли підприємству 
«СДБ» 42 млн грн. Загалом з по-
траплянням до Верховної Ради 
фірми з оточення Павла Дзюблика 
отримали близько 100 млн грн бю-
джетних коштів. Значна їх частка, 
виходячи з досліджених судових 
ухвал, витрачена з численними 
порушеннями і зловживаннями. 
За версією слідства, сплачені 
державою кошти через ряд фік-
тивних фірм переводилися в го-
тівку. Однак остаточних вироків за 
кримінальними справами допоки 
не винесено. Саме у такий спосіб 
влада під куполом перетворює 
простого вчителя у ненаситного 
корупціонера.

Матеріал підготовлений та 
опублікований в рамках Антико-
рупційної ініціативи ЄС в Україні 

(EU-Anti-Corruption Initiative, 
EUACI). EUACI фінансується 

Європейським Союзом та спів-
фінансується і впроваджується 

Міністерством закордонних 
справ Данії (DANIDA).

 Нардеп з агітацією за Петра Белого на голову Вільської ОТГ

 Павло Дзюблик працює продавцем у магазині. Фото з соцмереж 2013 рік

 Ксенія Винниченко - двоюрідна сестра Павла Дзюблика.  
     Джерело фото соцмережа
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Додаткова відпустка 
учасникам бойових дій

До Хорошівського бюро 
правової допомоги звер-
нувся Семен Руденко (ім’я та 
прізвище змінені з етичних 
міркувань, – прим. автора). 
Чоловіка цікавило, чи має він 
право на додаткову відпустку 
як учасник бойових дій. Кон-
сультацію в межах проєкту «Я 
маю право» надали фахівці 
Хорошівського бюро право-
вої допомоги.

Учасники бойових дій, ін-
валіди війни, статус яких ви-
значено Законом України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», мають 
право на додаткову оплачувану 
відпустку (далі – додаткова від-
пустка учасника бойових дій). 
Тривалість такої відпустки ста-
новить 14 календарних днів 
на рік (відповідно до статті 16 
«Закону про відпустки»).

Додаткова відпустка учасни-
ка бойових дій не належить до 
щорічних відпусток. Норми За-
кону про відпустки, передбачені 
для щорічних відпусток, на неї 
не поширюються. Тому, надаю-
чи додаткову відпустку учасни-
ка бойових дій, роботодавець 
зобов’язаний ураховувати деякі 
особливості.

Додаткова відпустка учасни-
кам бойових дій надається за 
календарний рік. Право пра-
цівника на додаткову відпустку 
учасника бойових дій повної 
тривалості не залежить від від-
працьованого часу в такому 
календарному році. Має бути 
використана працівником про-
тягом календарного року. Якщо 
працівник не реалізував своє 
право на таку відпустку в по-
точному році, перенесення її 
на наступний не допускається. 
Не може бути перенесена або 
продовжена з причин, зазна-
чених у статті 11 Закону про 
відпустки, зокрема й у зв’язку 
з хворобою працівника, що 
збіглася з періодом додатко-
вої відпустки учасника бойових 
дій. Надається понад щорічні 
основну та додаткову відпустки. 
Не продовжується на святкові та 
неробочі дні, що припадають на 
період такої відпустки. Такі дні 
включають до тривалості до-
даткової відпустки та оплачують 
у загальному порядку.

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

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213 103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

Руслан Мороз,  
     Валерія Наумова

Всупереч обіцян-
кам влади, у Жито-
мирі триває конфлікт 
між місцевими 
жителями, які про-
живають за адресами: 
вулиця Героїв Крут, 
51 та проспект Неза-
лежності, 29 і забу-
довниками, які про-
довжують роботи, 
незважаючи на акції 
протесту і рішення 
сесії міськради.

Так, 11 листопада, із самого 
ранку, за адресою: проспект Неза-
лежності, 29 прибула будівельна 
техніка та понад 100 молодих 
людей спортивної зовнішності 
в масках і балаклавах – нібито 
співробітників охоронних фірм, 
покликаних захистити будівельну 
техніку від «агресивних» жителів 
Житомира.

Одразу  була  вик ликана 
поліці я.  Між молодиками 
в балаклавах і місцевими жи-
телями відбулися перші зіткнен-
ня – «охоронці» штовхнули одну 
з жінок, вона впала, в даний 
момент потерпіла перебуває 
у травмпункті.

«“ЮПІДЖІ” йде своїм шля-
хом, наплювавши на всі закони, 
рішення міськради і ставлення 

людей до цього будівництва. 
Люди у  формі  кажу ть,  що 
представляють охоронну фір-
му, але ніхто ніяких документів 
нікому не показує, посвідчень 
у цих нібито “охоронців” також 
немає, а всі обличчя заховані», – 
каже Олександр, один із меш-
канців будинку, що по проспек-
ту Незалежності, 29. – Також на 
сесії Житомирської міськради 
один із депутатів, Влад Пучич, 
прямо заявив, що протокол 
громадських слухань, нібито 
проведених, – підроблений, там 
присутній його підпис, в той 
час як сам депутат на слухан-
нях не був. При цьому ніяких 
дій ні з боку правоохоронних 
органів, ні з боку міської ради 
немає».

Юрист «ЮПІДЖІ» пояснює, 
що компанія була змушена на-
йняти охоронну фірму через 
перешкоджання будівництву 
місцевих жителів. «Мережа АЗС 
“ЮПІДЖІ” придбала земельну 

ділянку на аукціоні, відкриті 
торги. Далі почали підготовчі 
роботи для будівництва АЗС, 
але частина місцевих жителів 
виступає проти будівництва 
АЗС, блокує в'їзд для будівельної 
техніки і всіляко перешкоджає 
будівництву. 23 жовтня вночі міс-
цеві жителі прийшли на терито-
рію ділянки, зруйнували паркан, 
побили будівельну техніку і за-
кидали камінням будівельників. 
У зв'язку в цим генпідрядник 
уклав договір з охоронною фір-
мою. Охоронна фірма має ліцен-
зію МВС, це ніякі не “тітушки”, 
як кажуть люди, все офіційно», – 
коментує юрист ТОВ «ЮПІДЖІ» 
Максим Теницький.

За словами Максима Тениць-
кого, міська влада незаконно ска-
сувала містобудівні умови і «ЮПІ-
ДЖІ» має право будувати АЗС, 
незважаючи на рішення сесії. 
Відсутність екологічної експер-
тизи, підробку підписів нібито 
учасників громадських слухань 
і відсутність паспорта об'єкта 
юрист ніяк не коментує.

«Кримінальне провадження 
за фактом підробки документів 
протоколу громадських слухань 
відкрито 14 червня 2019, але ні-
яких дій правоохоронні органи 
не проводять», – знову нагадують 
місцеві жителі.

«Незважаючи на явні пору-
шення закону компанією UPG, 
навіть якщо не згадувати всю пе-
редісторію підробки документів 
і іншого, в житловій зоні в прин-
ципі заборонено будувати АЗС 
із підземними резервуарами для 
палива. Такі об'єкти зводяться 
тільки за межами міст, у про-
мисловій та дорожній зонах, 

згідно з чинним законодавством. 
Не потрібно придумувати вело-
сипед – раз заборонено будувати 
об'єкти подібного роду в зонах 
проживання людей, так забо-
ронено», – зазначив у комента-
рі незалежний юрист Максим 
Мелешко.

Варто відзначити, що місцеві 
жителі намагалися шукати спра-
ведливості у новообраних депу-
татів від «Слуги народу» – Ігоря 
Герасименка та Сергія Кузьміних, 
проте вони підтримали забу-
довника, компанію «ЮПІДЖІ», 
що належить екс-нардепу від 
БПП Петренку.

Поліція Житомирщини 
накладе арешт на 
будівництво АЗС по 
Проспекту Незалежності, 29

Під час сесії Житомирської 
обласної ради, що відбулася 
12 листопада, жителі проспекту 
Незалежності, 29 звернулися до 
депутатів облради з проханням 
звернути увагу на питання не-
законного будівництва скан-
дальної АЗС, оскільки влада 
міста –  бездіяльна. Спочатку 
депутати обурювались, мовляв, 
це питання не до обласної ради, 
проте все ж надали слово про-
тестувальникам.

«Ми просимо, щоб ви, депута-
ти, звернулися до Житомирської 
міської ради, аби припинити це 
будівництво, тому що сьогодні 
продовжують привозити “тіту-
шок” у кількості 50–70 чоловік, 
і вони штовхають і погрожують 
нашим жінкам. Це ненормаль-
но. Ми відкрито заявляємо, що 
ми проти цієї забудови, проте 
нас ігнорують, обіцяють – і не 
виконують», – зазначили протес-
тувальники.

Після їх виступу слово взяв 
тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника ГУНП Житомирської 
області В’ячеслав Пашковський. 
Він зазначив, що на земельну ді-
лянку, де продовжується будів-
ництво, буде накладено арешт.

Депутатами Житомирської 
обласної ради у кількості 38 чо-
ловік підтримано дане питання, 
і найближчим часом буде наді-
слано звернення до прокуратури, 
Житомирської міської ради та 
ТОВ «ЮПІДЖІ» щодо припинен-
ня незаконного будівництва за 
адресою: проспект Незалежності, 
29. А от чи стане це крапкою у ви-
рішенні питання – побачимо.

Своїм – все, чужим – закон: 
незважаючи на протести містян та 
рішення сесії міськради, у Житомирі 
продовжуються незаконні забудови
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Ідеї і поради для створення 
затишного двору біля 
приватного будинку

Напевно, ніхто не буде сперечати-
ся, що подвір’я біля будинку грає дуже 
важливу роль, оскільки саме від того, 
яким подвір’я зроблено, залежить ваш 
комфорт. Зона навколо будинку може 
використовуватися як місце для відпо-
чинку, для вирощування овочів, фруктів 
та рослин. Вона повинна мати акурат-
ний та цікавий вигляд, адже важливо 
продумати не тільки інтер’єр будинку, 
а і екстер’єр, оскільки передусім дивлять-
ся не на те, що всередині будинку, а на 
те, що зовні. Отож територію навколо 

вашого житла потрібно облагородити на 
достойному рівні, а далі ми розкажемо, 
як це зробити.

Зонування двору  
приватного будинку

Приступати до оформлення двору 
необхідно з розподілу його на функціо-
нальні зони. Для цього слід заздалегідь 
визначити, що ви хочете бачити біля 
свого будинку. Можливо, ваша мета – ви-
ключно господарське використання тери-

торії. Або ви хочете прикрасити подвір’я 
квітами, кущами? Зовсім інший підхід 
до оформлення потрібно застосовувати, 
якщо двір планується використовувати 
насамперед для відпочинку. У цьому разі 
потрібно продумати розташування лавок 
або шезлонгів, клумб і, можливо, альтан-
ки, дитячого майданчика та мангалів.

Складаючи план двору, чітко позначте 
місця, де будуть знаходитися:

• споруди: літній душ, гараж, сарай, 
лазня, альтанка;

• город: розташування грядок з овоча-
ми має відповідати їх потребам у сонці;

• сад: вкажіть, де і які дерева, кущі 
будуть виростати, враховуючи їх суміс-
ність і тінь, яку вони будуть створювати;

• собача будка і вольєр;
• ставок або басейн;
• квітники або декоративні насаджен-

ня;
• дитячий майданчик;
• доріжки.
Створіть своїми руками чіткий план 

на папері або за допомогою комп’ютерної 
програми, дотримуючись масштабу. Якщо 
у вас немає відповідних ідей щодо зонуван-

Дизайнери радять не ви-
користовувати рослинність 
темно-зелених відтінків, 
якщо двір малогабаритний.

Дизайнери радять викорис-
товувати у безпосередній 
близькості до будинку про-
сті і зручні для прибирання 
доріжки. 
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ня двору свого будинку, зверніть 
увагу на оформлення у близь-
ких і далеких сусідів. Зрештою, 
підгляньте варіанти у власників 
приватних будинків, які виклали 
якісні фото своїх дворів в інтер-
нет. Аналізуйте і вибирайте те, 
що підходить саме вам.

Доріжки у дворі приватного 
будинку своїми руками

Ми вже зазначали, що роз-
ташування всіх доріжок слід на-
нести заздалегідь на креслення 
двору. Також завчасно потрібно 
продумати, з яких матеріалів ви 
будете робити їх своїми рука-
ми. Вибір повинен залежати не 
тільки від матеріалів, які у вас 
є, але і від загального стилю 
оформлення двору.

З яких матеріалів 
роблять доріжки у дворі 
своїми руками

Камінь і бетонні плити. 
Варіант не з дешевих і підходить 
для парадного двору. Щілини 
між укладеними фрагментами 
заповнюють піском, дрібною 
галькою або садять туди низь-
корослі рослини, які не потре-
бують особливого догляду.

Круглий спіл або садо-
вий паркет. Такі доріжки піді-
йдуть передусім для оформлен-
ня внутрішнього двору. Щілини 
прекрасно заповнять тирса або 
дрібнофракційна кора. Для роз-
межування парадних квітників 
або біля будинку краще заси-
пати щілини, які утворилися 
при кладці матеріалу, піском, 
гравієм або галькою. Дерев’яні 
доріжки у внутрішньому дворі 
не варто робити рівними і чіт-
кими. Дуже важливо ретельно 
і неодноразово обробити мате-

ріал спеціальними засобами для 
зовнішньої обробки.

Популярний колись варіант 
заливання двору бетоном давно 
втратив актуальність. Головним 
чином це пояснюється низькою 
естетичністю і відсутністю за-
тишку.

Облаштовуємо 
альпійську гірку

Альпійська гірка – унікальне 
і дуже красиве місце у дизайні 
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професійних дизайнерів, але 
альпійська гірка, зроблена сво-
їми руками, буде радувати вас 
набагато більше.

Як правильно облаштувати 
альпійську гірку, розповідає 
директор магазину квітів і де-
кору «Люба Флора» Валентина 
Францівна Любавіна: «Місце 
для альпінарію можна вибрати 
в будь-якій точці двору. Головне, 
щоб воно давало можливість 
сформувати виразну компо-
зицію з каміння і рослин, яка 
матиме гарний огляд з різних 
точок. Ідеальним місцем для 
розташування альпінарію є 
природні схили водойм, під-
вищення і майданчики біля 
кам’яних або цегляних стін. 
Каркас альпінарію складають 
камені, підбір яких варто здій-
снювати, виходячи із загального 
стильового і планового рішення 
двору. Форма, розмір і колір ка-
менів відіграють велику роль».

Земельна ділянка, на якій 
ви плануєте створювати альпі-
нарій, повинна бути ретельно 
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Далі потрібно удобрити ґрунт 
подрібненим торфом і гноєм. 
Потім додайте камені по пери-
метру, вони повинні бути різно-
го розміру.

Принципи озеленення 
власного двору

Створити по-справжньому 
красивий двір своїми руками 

неможливо без правильно-
го підбору і розташування 
рослинності. Озеленення, на 
думку дизайнерів, – ключовий 
момент оформлення. Навіть 
незначні помилки здатні при-
звести до порушення гармо-
нії і стилю ландшафтного 
дизайну.

Каштан над лавою створить 
прекрасно затінену ділянку для 
відпочинку. Хвойні міксбордери 
додадуть особливого колори-
ту двору приватного будинку. 
З ялівцю або інших невисоких 
декоративних культур вийдуть 
чудові бордюри. Освіжить вид 
двору і навколишнє повітря 

ялина або сосна. Декоративні 
рослини з незвичайною формою 
і забарвленням листя – завжди 
в ціні у дизайнерів.

На окрему увагу заслугову-
ють квітники. Вибір рослин для 
них неймовірно великий.

Ст в орюю ч и  к в іт н и к  н а 
подвір’ї приватного будинку 
своїми руками, пам’ятайте про 
декілька правил:

• Підбирайте рослини з різ-
ними періодами цвітіння, щоб 
клумба не залишалася порож-
ньою або з лисими плямами;

• У центр квітника варто ви-
саджувати високі рослини, а по 
краях – низькі;

• Не слід використовувати 
занадто велику різноманітність 
кольорів в одному квітнику;

• Підбирайте квіти під свій 
регіон і виділену для їхньої 
посадки ділянку. Пам’ятайте, 
на одному квітнику не мож-
на розташовувати рослини, 
які люблять різні умови: по-
лив, освітленість і поживність 
ґрунту.

Висновок
Отож якщо ви будете дотри-

муватися усіх вищезгаданих 
нюансів, то ваше подвір’я не 
лише буде затишним та стиль-
ним, а й подобатиметься усім, 
хто завітає до вас в гості. До 
того ж вам самим буде до впо-
доби акуратний та затишний 
двір біля дому.
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ГРАНД ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕРИ:Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2019

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР

Автосалон: Автомир 57, Стар-Кар  
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio, Емоційка, WOW-Land
Агенція нерухомості: АН «СІТІ», АН «Максимус», АН «Мегаполіс», АН «Надійний світ», АН «РІО», АН Solid Wall
Аптека: Санітас, Первоцвіт-фарм  
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк»
Бар, паб: Паб Чеширський кіт, паб BeerEza, Три гуся, Loft bar Hookan, Zivot А Pivo 
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, КотрекБуд, Реал Буд
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group
Весільний салон: Панна, Ivory  
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Фабрика вікон «Океан», Steko, Вікнарі 
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Фабрика дверей «Океан» , Двері Полісся 
Дизайн студія: DDStudio, Інтердизайн 
Дитячий магазин: Варюшки-Андрюшки, Андроша, Дитяча планета  
Дитячі центри: ГудДей, Дзига, Smart Club, Лігран декор   
Забудовник: ЖК «Grand City Dombrovskyi», ЖК «Преміум парк», ЖК «Полісся 2», ЖК «Тетерівський бульвар»
Кав’ярня: Ixtic, Espresso bar "CAPPUCCINO"   
Кадрова агенція: Вакансія +, Максимус, Work&Study
Кафе: Тераса, Caramell  
Кондитерські вироби: Ненажерка, Житомирські Ласощі, Андроша 
Кондиціонери та системи вентиляції: Комтех Полісся
Курси іноземних мов: Hello english center, My english school, Smart Club, Ginger  
Магазин автозапчастин: Автозапчастини 44WD+, Стоп-Транзит 
Магазин будматеріалів:  Центр Утеплення, Котрек, Олді, Океан, Лакма-Полісся, Профільтех 
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Гігабайт
Магазин квітів та декору: Люба флора, Greenflora 
Магазин меблів: Інтердизайн, MebliTyt, Rolf, меблі склад №1 
Магазин опалення: Центр Утеплення, Тепло-маркет, Ефект
Магазин освітлювальних приладів: Інтердизайн, Вольт, Софіт
Магазин садової техніки: Добрий Господар
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СантехБуд, Дім салон 
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення 
Медичний центр: Медібор, Лелека
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Разан, Ворота+
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське»
Натяжні стелі: Костриця, Стиль Деко , МастерОк
Охорона та безпека: Управління поліції охорони в Житомирській  області, BSI-Group,
                                      X-Vid, Явір
Продуктовий магазин біля дому: Полісся-Продукт, Рукавичка 
Ресторани: Хінкальна буба
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes», Тигруля, Амі Гамі
Салон краси: Перукарня на Вільській , Студія краси Ольги Шефель, Кураж,
                         Студія краси Інни Білої , Венеція
Спортзал: Lime, Адреналін, Фітнес зал TRX - club Pantera, Арена
СТО: Букко, Океан-авто, Каприз, Автолідер, Стоп-Транзит, АвтоЕлектрик  
Стоматологічна клініка: Омега дент, Студія Посмішки, Еліт, Мята
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Таксі: Пілот, таксі «6000», «Еко» таксі
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Michelle
Торговельний центр:  ТРЦ «Житній», Глобал ТРЦ 
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл, Кампарі тур, All inkcluziv, Pegas Touristik
Хімчистка: Чистий Дім Житомир 

вул. Рильського, 9, оф. 506
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Заплановане новою владою 
зняття мораторію на продаж 
землі сьогодні є найважливішим 
питанням, яке гостро стоїть на 
прядку денному. Адже згідно 
з результатами соцопитувань, 
73% українців виступають проти 
продажу землі, 81% українців – 
проти продажу української землі 
іноземцям. Ще 74% підтримують 
винесення даного питання на ре-
ферендум. Саме тому у вівторок, 
12 листопада, заступники голови 
Житомирської обласної партій-
ної організації ВО «Батьківщина» 
Людмила Янушевич та Віталій 
Сорока провели брифінг для 
журналістів, на якому відкрито 
заявили про неприпустимість 
продажу землі та розпродажу 
України у той спосіб, що пропо-
нує влада.

Політична партія ВО «Бать-
ківщина» завжди підтримувала 
фермерський рух, адже бачить 
майбутнє України виключно як 
успішної та заможної аграрної 
держави. А для цього слід забез-
печити державною підтримкою 
людей, які працюють на землі, та 
дати можливість їм розвиватися. 
Юлія Тимошенко неодноразово 
наголошувала, що Україна має 
перестати постачати сировину 
у європейські країни і налаго-
дити переробну промисловість 
та виробництво. Це збільшить 
кількість робочих місць та підви-

щить вартість готової продукції 
замість сировини, яка скупову-
ється за безцінь.

Але це все можна зробити ви-
ключно у разі, якщо українська 
земля буде належати українцям. 
Заступник голови Житомирської 
обласної партійної організації 
ВО «Батьківщина» Людмила 
Янушевич заявила, що відкрит-
тя ринку землі зараз не на часі. 
Вона озвучила інформацію, що 
по всій Україні 231 місцева рада 

прийняла звернення щодо непри-
пустимості запровадження ринку 
землі. Аналогічні звернення за 
продовження мораторію на про-
даж землі сільськогосподарського 
призначення прийняли більшість 
міських та районних рад Жито-
мирської області. Своє рішуче «ні» 
сказали під час загальних зборів 
і фермери та сільгоспвиробники 
Житомирщини.

Відкриття ринку сільськогоспо-
дарської землі, яке планує протяг-

ти влада, – це афера і катастрофа, 
наслідки якої неможливо буде ви-
правити, – впевнений Віталій Со-
рока. Адже можна продати зерно 
і виростити нове, можна продати 
завод і побудувати ще один. А зем-
ля – це не товар, вона не здатна 
відновлюватися. І якщо її продати 
сьогодні, завтра залишимося без 
нічого. За його словами, закон про 
ринок землі, винесений на розгляд 
Верховної Ради, не встановлює 
запобіжників від продажу землі 
іноземцям, які можуть це зробити 
через підставні схеми. У тому числі 
купити нашу землю зможе і Росія. 
Уявіть тільки, що буде, якщо укра-
їнська земля опиниться у руках 
держави-агресора!

Викликає занепокоєння і «об-
меження на продаж землі», яке 
начебто встановили автори зако-
ну – не більше… 200 000 га в одні 
руки. Це величезна площа. Для 
прикладу, уся земля сільськогос-
подарського призначення в Жи-
томирській області буде скон-
центрована в руках двох-трьох 
власників. І це будуть потужні 
агрохолдингові компанії, які, 
маючи надприбутки, витіснять 
дрібні фермерські господарства, 
викупивши всю землю, а потім 
виснаживши її з метою отриман-
ня надприбутку. Варто додати 
небезпеку зменшення посівних 
площ під корисні культури, які 
витіснять соя, рапс та інші. Як на-

слідок – Україні, яка має найро-
дючішу землю в світі, доведеться 
купувати зерно втридорога з-за 
кордону, що призведе до суттєвого 
збільшення цін на хлібобулочні 
вироби, макарони та інші товари.

Представники політичної 
партії ВО «Батьківщина» в Жи-
томирській області заявили, 
що «Батьківщина» категорич-
но проти відкриття ринку 
землі, наполягає продовжити 
мораторій та провести ВСЕУ-
КРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ. 
Українці мають вирішити, можна 
чи не можна відкривати ринок 
сільськогосподарської землі та 
почати процедуру продажу.

За ініціативи лідера партії 
Юлії Тимошенко, «Батьківщина» 
вимагає створити Державний 
фонд землі (який зможе викупо-
вувати у державну власність при-
ватні паї за ринковими цінами, 
а потім здавати їх в оренду фер-
мерам), привести у відповідність 
земельні кадастри та забезпечити 
пільгове кредитування фермер-
ських господарств (під 2–4% річ-
них), щоб створити для них умови 
для ведення сільськогосподарської 
діяльності. Саме такий підхід до 
продажу землі є державницьким 
і допоможе розквіту України.

Пресслужба  
Житомирського  

обласного осередку  
ВО «Батьківщина»

17 листопада 2019 року у місті 
Києві (концерт-хол «ATLAS») від-
будеться одна з найяскравіших по-
дій осені – фінал Всеукраїнського 
конкурсу краси серед студенток 
«СтудМіс України 2019», перемож-
ниця якого представлятиме нашу 
країну на Всесвітньому конкурсі 
краси «World Miss University».

«СтудМіс України» – єдиний 
з усіх існуючих конкурсів краси 
в Україні, який охоплює усі ре-
гіони країни. Тож раді нагоді за-
просити усіх бажаючих поринути 
у світ краси та грації.

Дівчата продемонструють 
свою чарівність та жіночність у де-
кількох виходах дефіле та танцю-

вальному виході у вбраннях одних 
із найкращих дизайнерів України: 
національний вихід – бренд одягу 
«Voloshka» (м. Київ), вихід у ку-
пальниках – бренд «PIN-UP Stars» 
(м. Одеса), презентація нової ко-
лекції бренду одягу «OstWon» (м. 
Житомир), вихід у вечірніх сукнях 
відомої дизайнерки Marina Gin (м. 
Житомир). Традиційним також 
буде інтелектуальний конкурс. 
А свій талант дівчата покажуть 
у відеовізитках.

Цьогоріч на фіналі «СтудМіс 
України» Житомирщину пред-
ставлятиме красуня Аделіна 
Міщенко. Давайте вже підтри-
маємо представницю нашої об-

ласті та залишимо свої голоси 
у підтримку Аделіни Міщенко 
в онлайн-голосуванні за посилан-
ням https://www.instagram.com/tv/
B4nls-Mn5ci/?igshid=4uy0ed6zpta9.

Також хочемо нагадати, що 
цього року житомирянка Світла-
на Невмержицька призначена на 
посаду генерального директора 
Всеукраїнського конкурсу краси 
«СтудМіс України».

Місце проведення: Концерт-
хол «ATLAS», вул. Січових Стріль-
ців, 37–41.

Початок заходу: 18:00.
Квитки за посиланням 

https://kiev.ticketsbox.com/studmis-
ukrainy-2019.

Р

«Батьківщина» категорична  
проти продажу землі у спосіб,  
що знищить державу

Житомирянка Аделіна Міщенко 
представить Житомирщину  
на «СтудМіс України» 
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Руслан Мороз

Теплопостачання 
або соціальні програ-
ми і зарплати – саме 
такий вибір може 
постати перед міс-
цевими бюджетами 
багатьох міст України 
в опалювальний сезон 
2019–2020 рр.

Зазвичай щороку 15 жовтня 
в Україні традиційно стартує 
опалювальний сезон. Проте цього 
року він почався значно пізніше, 
адже у кожному регіоні органи 
місцевого самоврядування самі 
визначають дату подачі тепла за-
лежно від погоди.

Приємною новиною для укра-
їнців стало ухвалене 26 червня 
рішення уряду за № 560 «Деякі 
питання захисту прав споживачів 
житлово-комунальних послуг», 
яким було встановлено граничні 
ціни/тарифи на послуги з поста-
чання теплової енергії та гарячої 
води. Але наслідком цього рішен-
ня стануть додаткові витрати міс-
цевих бюджетів у сумі 7 млрд грн. 
Отже, зниження граничного та-
рифу на постачання тепла, яке 
уряд прийняв 26 червня, ляже 
додатковим навантаженням на 
місцеві бюджети.

Асоціація міст України зверну-
лася до прем’єр-міністра України 
О. Гончарука з проханням скасува-
ти постанову уряду від 26.06.2019 
року № 560, якою пропонується 
встановити граничні тарифи на:

– послугу з постачання тепло-
вої енергії для населення 1400 грн 

(з ПДВ) за 1 Гкал (за наявності при-
ладів обліку) та 35,21 грн (з ПДВ) 
за 1 кв м (без приладів обліку);

– послугу з гарячого водо-
постачання становитиме 83,66 грн 
(з ПДВ) за 1 м куб. за умови під-
ключення рушникосушильників, 
та 75,74 грн (з ПДВ) за 1 м куб. за 
відсутності рушникосушильників.

За попередніми підрахунками, 
для бюджету Житомира це буде 
близько 70,4 додаткових мільйонів 
гривень втрат за опалювальний 
сезон 2019–2020 рр.

Асоціація міст України наголо-
шує, що для абсолютної більшості 
міст такі видатки є непосильни-
ми, а впровадження таких змін 
призведе до повного припинен-
ня надання послуг з постачання 
теплової енергії та гарячої води 
населенню.

Офіційна позиція 
КП «Житомиртепло-
комуненерго»:

«26 червня 2019 року КМ Укра-
їни було прийнято постанову 
№ 560 «Деякі питання захисту 
прав споживачів житлово-кому-
нальних послуг», згідно з якою: 
мають бути встановлені граничні 
тарифи на послуги з постачання 
теплової енергії для підприємств, 
тарифи яким встановлюються ор-
ганами місцевого самоврядування 
тільки для міст обласного значен-
ня на опалювальний сезон 2019–
2020 рр. при оснащеності прила-
дами обліку на рівні 1400 грн/Гкал 
з ПДВ., у разі відсутності приладів 
обліку на рівні 35,21 грн/м2.

З 01 травня 2019 року набув 
чинності ЗУ «Про житлово-кому-
нальні послуги», яким визначено 
нову класифікацію житлово-ко-
мунальних послуг та передбачено 
різні моделі договірних відносин 

зі споживачами, змінено підхід до 
формування тарифів.

КП «Житомиртеплокомуне-
нерго» не може застосовувати дану 
постанову. У прикінцевих поло-
женнях Закону передбачено, що до 
дати набрання чинності договорів, 
укладених відповідно до даного 
Закону, договори про надання ко-
мунальних послуг, які укладені до 
введення в дію (тобто до 01.05.2019 
р.), зберігають чинність до момен-
ту укладання нових.

Тарифи та назва послуг є одні-
єю з істотних умов договору, тому 
внести зміни в існуючі договори 
не виявляється можливим, а саме 
змінити розміри тарифів та назву 
послуги.

Крім того, органами місцевого 
самоврядування затверджені тари-
фи в розмірі 1636,96 грн/Гкал, тому 
зменшення розміру тарифів при-
зведе до виникнення додаткових 
збитків і, як наслідок, виникнення 
різниці в тарифах. За розрахун-
ками дана різниця буде складати 
за опалювальний сезон 2019–2020 
рр. – 70 407,8 тис. грн. Компенсація 
даних додаткових витрат ляже на 
місцевий бюджет.

На підставі вищевикладеного 
вважаємо виконання постанови 
КМ № 560 «Деякі питання за-
хисту прав споживачів житлово-
комунальних послуг» неможли-
вим, бо вона суперечить нормам 
чинного законодавства. Просимо 
вирішити питання скасування 
даної постанови».

Нагадуємо, що газовий 
монополіст також не став 
заспокоювати: ціни таки 
підуть вгору, – запевнили 
керівники «Нафтогазу». «До 
кінця опалювального сезону ціна 
для кінцевого споживача, за про-
гнозами експертів, збільшиться 
з 6 до 8,5 грн за кубічний метр 

газу – на це вказують поточні бір-
жові прогнози, – попередив глава 
«Нафтогазу» Андрій Коболєв. – 
Якщо буде переривання транзиту 
російського газу (з 2020 року), то 
через кризу поставок ціни можуть 
зрости ще більше».

Раніше ЗМІ повідомляли, що 
кінцева мета монополіста – вже 
з 1 листопада продавати газ на-
селенню по 9,7 тис. грн за тисячу 
кубометрів – це на 50% вище, ніж 
коштував газ у вересні (6,4 тис. грн 
за тис. куб. м).

Аналогічні прогнози ро-
бить і міністерка фінансів 
Оксана Маркарова: «Тарифи 
на житлово-комунальні послуги 
в Україні знижуватися не будуть! 
Питання в ринковому утворенні 
тарифів. Якщо ціна на газ є ринко-
вою, то уряд тим, хто потребує до-

помоги, повинен надавати субси-
дії. А люди, які живуть у великих 
будинках, мають платити чесну 
ціну, а не бути теж субсидійова-
ними».

«Уряд працює над тим, щоб на 
комунальні послуги витрачалось 
не більше 15% від доходів сім’ї», – 
також пообіцяла Маркарова.

Платити не більше 15% – при-
вабливо, але це лише обіцянка, 
а от щодо субсидій, то їх вже дав-
но всім, хто потребує, не виста-
чає, а тепер у проєкті державного 
бюджету на 2020 рік обсяг цих 
виплат урізали до 47,6 млрд грн 
(у 2019-му – 55 млрд). І це при 
тому, що коштів на оплату газу 
навіть при нинішніх цінах спожи-
вачам бракує. Свідченням цьому 
є обсяги боргів перед газовим 
монополістом.

Ірина Хоцька

6 листопада 2019 
року Кабінет Міні-
стрів вніс до Верхо-
вної Ради України 
законопроєкт, який 
скасовує документ 
про згоду на обробку 
персональних даних.

Про це стало відомо з повідо-
млення міністра Кабінету Міні-
стрів України Дмитра Дубілета на 
його власній сторінці у Facebook.

«Вчора на засіданні Кабміну 
ми проголосували за законо-
проєкт, який зробить в Україні 
трохи менше бюрократії. Нещо-
давно я писав про всюдисущий 
документ "Згода на обробку пер-
сональних даних". У будь-яких дер-
жустановах, в школах, в лікарнях – 
скрізь вам підсовують цей листок 
і просять заповнити. У коментарях 
під постом українці написали ще 

купу прикладів, де він з'являється. 
До речі, часто цим грішить і біз-
нес», – зазначив Дубілет.

За словами самого міністра, 
основним поштовхом до ініціації 
даного законопроєкту стало те, 
що в українському законодавстві 
не було достатньо чітко описано 
механізм згоди людини на об-
робку даних.

«Наш закон був "натхненний" 
законом європейських країн. 
Європейців важко запідозрити 
у неповажному ставленні до пер-
сональних даних, але такі папірці, 

ще й в такому обсязі, вони, звісно, 
не заповнюють. І ось вчора ми по-
дали в Раду акт, який повинен, 
з одного боку, краще захистити 
українців у тому, як організації 
поводяться з їхніми даними. З ін-
шого боку, ми повинні позбутися 
цього папірця, який насправді 
нікого ні від чого не захищає», – 
додав чиновник.

Він також наголосив, що од-
нієї ухвали закону буде недо-
статньо.

«Після цього будемо бігати 
з вогнеметом по бюджетних 

організаціях і випалювати цей 
документ. Ну і заодно будемо на-
вчати бізнес, щоб він, перестра-
ховуючись, теж не плодив зайву 
бюрократію», – підсумував свою 
думку Дубілет.

Нагадаємо, що 6 листопада 
на черговому засіданні Кабінету 
Міністрів уряд, зокрема, мав 
погодити проєкт закону щодо 
внесення змін до Закону Укра-
їни «Про захист персональних 
даних щодо форм та умов на-
дання згоди на обробку персо-
нальних даних».

Чи залишаться міста  
Житомирщини взимку без тепла?

В Україні планують скасувати документ  
про згоду на обробку персональних даних
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Микола Корзун

Всього чотири 
години часу знадоби-
лося депутатам Жи-
томирської обласної 
ради, аби розглянути 
та ухвалити відпо-
відні рішення під 
час чергової сесії, що 
проходила 12 листо-
пада 2019-го року.

Загалом на сесії Житомир-
ської облради зазвичай прихо-
дить чимало людей, які належать 
до когорти активістів. Щоправда, 
упродовж весни та літа 2019-го 
року в облраді введені особливі 
правила пропуску на сесію за 
перепустками, і активістів, які 
прагнули потрапити до сесійного 
залу, тепер поменшало.

Те, що не зміг Сухомлин, 
вирішить Бунечко?

Але 12 листопада 2019-го 
року у сесійному залі знову було 
людно. Вже за кілька хвилин 
після початку сесії до трибуни 
із президією вийшла жінка, що 
тримала у руках плакат з ви-
могою припинити будівництво 
автозаправки у Житомирі на 
проспекті Незалежності, 29. 
Звісно, проблема із побудовою 
АЗС в районі міськмолокозаводу 
у Житомирі вже давно має ши-
рокий, або (якщо точніше) скан-
дальний резонанс. Не так давно, 
31 жовтня 2019-го року, під час 
сесії Житомирської міської ради 
було прийняте рішення про ска-
сування містобудівних умов для 
забудовника автозаправки – ком-
панії UPG. Депутати Житомир-
ської міськради навіть погодились 
розглянути питання про надан-
ня компанії UPG рівноцінної за 
площею ділянки під будівництво 
автозаправки у будь-якому місці 
Житомира. Здавалося, що тоді, 
після бурхливого обговорення 
питання про «заправку» на про-
спекті Незалежності, конфлікт ви-
черпаний. Але ж ні – не вийшло! 
Житомирянин Олександр Лит-
винчук, якому 12 листопада дали 
можливість виступити на сесії 
Житомирської облради, розпо-
вів про події під своїм будинком 

на проспекті Незалежності, які 
стали певною сенсацією. Вияви-
лося, що Житомирська міська 
рада, яка прийняла рішення про 
неможливість будівництва вже 
скандальної заправки, за кілька 
днів після сесії 31 жовтня 2019-
го року посилає свого юриста 
на засідання суду, яке ініціював 
власник і забудовник земельної 
ділянки. Цікава деталь – суд зі-
брався всього за три дні після 
подачі відповідної заяви. Це на-
справді дивно, якщо врахувати, 
що судові засідання після подачі 
заяви від пересічних громадян 
призначаються не раніше як за 
три тижні. А буває, що чекати 
судового розгляду доводиться 
місяць-два. А тут на тобі – три 
дні, і суд готовий! Але ж і це не 
головне. Виявилося, що пред-
ставник Житомирської міськради 
сповістив у суді, що рішення, яке 
по суті унеможливлює будівни-
цтво АЗС під вікнами житлових 
будинків, було прийняте на сесії 
Житомирської міської ради… під 
тиском натовпу(!). Виявляється, 
депутати Житомирської міськра-
ди два тижні тому перебували чи 
то в облозі, або ж навіть – у якості 
заручників? А тому ж, звісно, не 
могли протистояти волі і на-
тиску громадян. Звісно ж, у цій 
ситуації, аби з’ясувати, що саме 
відбувається у районі забудови 
скандальної АЗС, варто було б 
послухати іншу сторону – пред-
ставників житомирської влади. 
Але ні мера міста Житомира Сер-
гія Сухомлина, ні жодного із його 
заступників чи хоча б секретаря 
Житомирської міськради у сесій-
ному залі Житомирської обласної 

ради не було. Ну нецікаво керів-
никам міста Житомира знати 
і стежити за тим, що там ді-
ється на сесії в обласній раді. 
А житомиряни просто зму-
шені звертатися до обласної 
влади, оскільки міська влада 
покладені на неї функції із 
врегулювання конфлікту на 
проспекті Незалежності, 29 не 
може (чи не хоче) виконувати. 
Яким буде результат такого звер-
нення, наразі невідомо, але голова 
Житомирської ОДА В. І. Бунечко 
тут же пообіцяв провести комп-
лексну перевірку діяльності усіх 
АЗС, що діють на території Жито-
мира. Включно із діяльністю усіх 
постачальників нафтопродуктів 
до міста Житомира.

Депутати підтримують 
підприємців, але про 
крадіжки піску нічого  
не знають

Варто зауважити, що 12 лис-
топада 2019 року на трибуну 
сесії Житомирської обласної 
ради піднімалося декілька гро-
мадських активістів. У кожному 
виступі порушувалися питан-
ня, які турбують сотні і тисячі 
людей. Підприємець і активіст 
Сергій Зайцев закликав депута-
тів підтримати текст звернення 
до Кабміну і Президента Украї-
ни щодо рушійних пунктів за-
конопроєктів, якими через рік 
в Україні будуть запроваджені 
касові апарати. І хоча Президент 
України Володимир Зеленський 
вже підписав закони, ухвалені 
Верховною Радою, підприємці 
все ще сподіваються на їх ска-

сування. Ще один громадський 
активіст Сергій Ткачук зауважив 
(також із трибуни сесії) про те, 
що чимало підприємств завда-
ють навколишньому середовищу 
області непоправної шкоди під 
час неконтрольованого видобут-
ку корисних копалин. Йдеться не 
лише про сумнозвісний бурш-
тин, але й про видобуток гра-
нітів і особливо – піску. Збитки 
від руйнівної діяльності таких 
підприємств і печально відомих 
«бізнесюків» (яких усі прекрасно 
знають) обчислюється сотнями 
мільйонів гривень. І водночас під 
час сесії Житомирської облради 
депутати по суті «зарізали» де-
кілька проєктів із рішеннями, 
що дозволяли б роботу деяким 
підприємствам у Хорошівському, 
Пулинському та Овруцькому ра-
йонах. Причому жодних вагомих 
аргументів з боку депутатів Жи-
томирської облради щодо під-
приємств «Самоцвіти Волині», 
«Тня» висловлено не було, але 
згоди від сесії Житомирської 
облради представники інвесторів 
так і не дочекались. Ба більше, 
депутати під час обговорення 
таких питань почали сваритися 
і навіть ображати одне одного. 
І найкращою відповіддю на поді-
бну ситуацію було б відоме усім 
«Ганьба!».

Замість БПП –  
«Лісова Житомирщина»

Варто зауважити, що окрім 
соціально-економічних питань, 
які стосувалися діяльності низ-
ки підприємств Житомирщини, 
депутати намагалися певним чи-
ном врегулювати свої політичні 
«порядки» і статуси. Після висту-
пу депутата С. А. Нусбаума стало 
відомо, що фракція БПП «Со-
лідарність» заявила чи то про 
свій розпуск, чи просто зникла 
як зайва і непотрібна «деталь» 
в організмі Житомирської облас-
ної ради. Важко збагнути мету 
депутатів від порошенківської 
«Солідарності» щодо виходу 
зі складу старої фракції і так 
само – щодо створення нового 
депутатського об’єднання, яке 
назвали «Рідна Житомирщина». 
Цікаво, що дехто із депутатів 
вже за кілька хвилин «охрес-
тив» новопроголошену фрак-
цією іншою назвою – «Лісова 
Житомирщина», натякаючи 
на присутність у ї ї складі 
керівників низки державних 
лісових господарств і підпри-

ємств Житомирщини. Але 
представники депутатської фрак-
ції «Батьківщини» пішли трішки 
далі. Вони зажадали пояснення 
та обгрунтування того факту, 
з якої причини «Рідна Житомир-
щина» може вважатися фракці-
єю. Адже на виборах у 2015-му 
році депутатів – «лісівників», 
«футболістів» та «вояків» оби-
рали під «вивіскою» Блоку Петра 
Порошенка. І голову Житомир-
ської обласної ради Володимира 
Ширму обирали як представни-
ка БПП «Солідарність». До речі, 
і перший заступник голови Жи-
томирської обласної ради Сергій 
Крамаренко також обирався від 
фракції Радикальної партії Оле-
га Ляшка. Річ у тім, що сьогодні 
фракції від партії «ляшківців» 
у складі Житомирської облради 
вже немає. Тому й недивною ви-
далася пропозиція депутата із 
Овруча Сергія Ковердуна щодо 
оновлення (читай – переобран-
ня) керівництва Житомирської 
облради вже під час наступної 
сесії Житомирської обласної 
ради. Хтозна, чи відважать-
ся депутати на таке кадрове 
перезавантаження свого ке-
рівництва, якщо врахувати, 
що якраз груднева сесія об-
ласної ради зазвичай ухвалює 
бюджет Житомирщини на 
наступний рік. Ну а в січні чи 
лютому 2020 року ні Володимира 
Ширми, ні Сергія Крамаренка 
вже ніхто не зачіпатиме, бо схо-
же на те, що у квітні чи травні 
наступного року жителі області 
обиратимуть новий склад Жито-
мирської обласної ради. Якраз 
12 листопада 2019 року під час 
сесії Житомирської облради по-
треба в якісному оновленні (якщо 
точніше – у заміні) депутатського 
складу обласного «парламенту» 
виглядала вкрай необхідною. 
Адже ніде правди діти – часто 
громадські активісти, які висту-
пали у сесійному залі, виглядали 
фаховіше, привабливіше і, ма-
буть-таки що переконливіше, 
ніж більшість депутатського за-
галу. Окрім того, у середовищі 
громади області сьогодні є повне 
переконання у тому, що «старі 
і колишні» мають поступитися 
своїми депутатськими кріслами 
новим, чесним і порядним. Як би 
це не звучало банально, але на-
род просто змушений міняти на 
переправі тих коней, які багато 
разів порушували не лише за-
кони, регламенти та інструкції, 
але й норми людської моралі.

Працювали плідно  
і швидко, але без сорому  
та образ не обійшлось



17 Середа, 13 листопада 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Важливо

Руслан Мороз

2 листопада ЮНЕСКО від-
значило Міжнародний день 
припинення безкарності за 
злочини проти журналістів.

Саме до цієї дати у Верховній Раді 
України 6 листопада 2019 року пройшли 
парламентські слухання на тему «Безпека 
діяльності журналістів в Україні: стан, про-
блеми і шляхи їх вирішення». Рівно десять 
років взагалі влада не звертала увагу на стан 
безпеки журналістів, проблему свободи 
слова. Рівно десять років тому у Верховній 
Раді востаннє проводилися подібні слухан-
ня, тому на цей раз у сесійній залі не було 
вільних місць.

Голова Національної спілки журна-
лістів України Сергій Томіленко у своєму 
виступі з трибуни Верховної Ради зазначив 
основні проблеми щодо свободи слова та 
безпеки журналістів в Україні: «Список 
загиблих журналістів збігається зі списком 
тих, чиї вбивці не встановлені або належно 
не покарані. І в цьому – найбільша тра-
гедія… Сідаючи за монітор, український 
журналіст знає: якщо він напише правду, 
яка не сподобається фігурантам, – з ним 
може трапитись біда. І в цій біді його ніхто 
не захистить. І це страх, який досі паралі-
зує українське суспільство. Кожна влада 
вважає, що вона – вічна. І кожна – у цьому 
помиляється. І воювати з пресою та сві-
домо не захищати журналістів означає 
одне – свідомо скорочувати термін свого 
перебування при владі. Починати потрібно 
з безпеки. Захистіть базову цінність – люд-
ське життя. Життя і здоров’я українського 
журналіста!».

Ми говорили і говоримо про те, що 
кожні п’ять днів в Україні б’ють чи 
виявляють агресію до журналіста.

Це не гучна метафора – це дані моніто-
рингу «Індекс фізичної безпеки українських 
журналістів», який НЦЖУ третій рік по-
спіль проводить у партнерстві з іншими ав-
торитетними громадськими організаціями. 
Міжнародна федерація журналістів цього 
року через системну безкарність за атаки 
на журналістів навіть включила Україну 
до наступного переліку небезпечних країн 
разом із Філіппінами, Перу, Палестиною 
і Сомалі! До списку країн, де не захищають 
журналістів!»

У МВС, Генпрокуратурі та інших пра-
воохоронних органах мають з’явитися по-
вноважні особи, які несуть персональну 
відповідальність за розслідування справ 
по злочинах проти журналістів, належне 
доведення їх до суду. Захистіть українського 
журналіста – захистіть себе, своє майбутнє, 
свою державу, нашу державу – Україну. Ось 
тоді суспільство справді отримає сигнал – 
якщо журналіста атакувати, винний буде 
покараний незалежно від заслуг і посад!

На жаль, враження 
 від парламентських слухань  
більш сумні, ніж радісні

Олеся Медведєва, журналістка видання 
«Страна.UA»: «Я йшла на слухання з питань 
свободи слова та безпеки журналістів. Йшла 
розповісти, як за 4 роки роботи видання 
Страна.ua на нас тиснула влада, спецслужби, 
погрожували радикали. Але після виступів 
Бородянського і Ткаченка у мене склалося 
відчуття, що я присутня на презентації три-
буналу проти журналістів. Вони погрожують 
журналістам кримінальними справами, за-
грожують телеканалам. І їм соромно це все 
говорити у країні, де до сих пір не сидять 
у в'язниці вбивці Бузини. Де досі навіть немає 
підозрюваних по вбивству Шеремета. А ви 
зібралися журналістів до в'язниці кидати за 
інформацію, яка їм здасться маніпулятив-
ною. Саме такі ваші заяви і є головною за-
грозою для свободи слова. А може, хочеться 
щоб і далі нападали і вбивали журналістів?»

Журналіст Дмитро Василець у своєму 
коментарі був більш критичним: «Сьогод-
ні побував на парламентських слуханнях 
у Верховній Раді, присвячених свободі сло-
ва. Оцінив гумор Авакова щодо призначен-
ня одіозного Антона Геращенка головним 
захисником журналістів і ЗМІ в Україні. Із 
такими захисниками і недоброзичливців не 
потрібно, «захисники» все самі організують. 
Як і при Порошенко, головним замовником 
і бенефіціаром нападів на журналістів і ЗМІ 
залишаються вищі посадові особи держави, 
саме тому всі розслідування справ проти 
журналістів стоять на місці. Немає сенсу 
замовникам карати виконавців, роботи по 
всій видимості ще багато… Якщо напад на 
журналістів відбувається раз у п'ять днів 
за статистикою НСЖУ, гадаю, фабрикація 
фейкових кримінальних справ проти жур-
налістів відбувається щодня».

У своєму коментарі генеральна про-
дюсерка каналу «ZIK» Наталя Влащенко 
була не менш песимістично налаштована: 
«Сьогодні відчувала багато різних почуттів: 
надію, відчай, гнів, інтерес і знову надію. 
Міністр Володимир Бородянський вважає, 
що за маніпуляцію громадською думкою 
потрібно карати. Не сказав тільки, а хто 
буде відокремлювати маніпуляцію від НЕ 
маніпуляції. Виступаюча з ГО (вибачте, 
прізвище прослухала) закликала закри-

вати канали і розібратися – хто журналіст, 
а хто ні. Чому вона вирішила, що саме їй 
це вирішувати, – неясно. Я ось теж не знаю, 
якою мірою вона сама журналіст, але мене 
чомусь це абсолютно не хвилює. Депутат 
Смаглюк розповіла присутнім, що вона 
ініціювала тимчасову слідчу комісію щодо 
зміни власників інформканалів і забезпе-
чення протидії інформаційному впливу 
Росії. У мене безліч запитань: чому тільки 
інформканалів? А решта – ні? Чому не сай-
ти, друкована продукція і радіо? Вважаю це 
результатом канібальської політики Поро-
шенка, коли ярлики стали хорошим тоном».

Віра Андріюк, яка також була присутня на 
парламентських слуханнях, теж сприйняла 
їх без ентузіазму: «За 4 години слухань гово-
рили різні доповідачі, говорили багато про 
побиття й утиски журналістів, про нерозслі-
дувані злочини, про байдужість і необхідність 
журналістської солідарності. Представники 
влади говорили й відверту дурість – що треба 
відповідальність за «маніпуляцію суспільною 
думкою, свідомістю», знову про посилення 
кримінальної відповідальності за слова, оці-
ночні судження, про необхідність розправи 
з деякими ЗМІ, вже звично про «правильних» 
і «неправильних» журналістів. Однак жодного 
разу ніхто з понад 50 виступаючих не назвав 
прізвище Коцаби й інших, яких все ще тяга-
ють, Муравицького, який і досі під домашнім 
арештом, всіх репресованих».

Незважаючи на негативні враження, 
все ж журналістська спільнота змогла 
заявити про себе! Основним меседжем 
до влади були слова: «Свобода слова – це 
коли говоримо і ми!». Забігаючи трошки 
вперед, нагадуємо, що не встигли вгаму-
ватися пристрасті після парламентських 
слухань, як знову сталося кілька провокацій. 
Так, у прямому ефірі телеканалу «Прямий» 
відбулася інсценізація захоплення телекана-
лу силовиками у балаклавах – вкрай невдала 
і небезпечна ідея для телемарафону. Ця 
фейкова справа – надзвичайна ситуація. 

Другий випадок відбувся на львівському те-
леканалі, де в студії один із гостей дозволив 
собі образливу поведінку щодо журналіста 
Руслана Коцаби. Причому ведучі зробили 
зауваження не нападнику, а самому Коцабі.

Всі зараз визнають, що ситуація, що 
стосується свободи слова в країні, просто 
катастрофічна. Під час виступу Нестора 
Шуфрича, який очолює комітет Ради з пи-
тань свободи слова, було озвучено, що понад 
60 журналістів в Україні були вбиті з 1993 
року, при цьому більшість випадків зали-
шаються безкарними. Шуфрич підкреслив 
неефективну роботу правоохоронних орга-
нів щодо розслідування протиправних дій 
стосовно журналістів. За його словами, 92% 
таких випадків залишаються безкарними, 
тільки кожна 12-а справа доходить до суду, 
а підсудні, як правило, після нанесення по-
боїв, пошкодження техніки журналістів 
виплачують невеликий штраф у розмірі 
1 тисячі гривень (близько 40 доларів). Глава 
комітету Ради також підкреслив, що міжна-
родна правозахисна організація «Репортери 
без кордонів» у щорічному індексі свободи 
ЗМІ у світі за 2019 рік помістила Україну 
на 102-е місце, що на один щабель нижче 
порівняно із торішнім показником.

Журналістам загрожує небезпека 
фізичної розправи

Під час слухань було зазначено, що 
тільки з початку цього року в країні через 
професійну діяльність постраждали 208 
журналістів.

Таким чином, медійна спільнота лише 
може із сумом констатувати факти збіль-
шення агресії проти журналістів і свободи 
слова в України та повну відсутність бажан-
ня влади хоч у будь-який спосіб вирішити 
цю проблему. Особливо це стосується часу, 
коли наближаються вибори на місцевому 
рівні у наступному році, і тиск на журна-
лістів значно зростає.

Парламентські слухання: «Ми йшли на 
слухання з питань свободи слова, а прийшли 
на презентацію трибуналу проти журналістів»
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У минулому році у Жито-
мирській області народилися 
19 дітей з екстремально низькою 
вагою – менше 1 кілограма. За 
даними Інституту педіатрії, 
акушерства і гінекології, всього 
в регіоні народилося 585 недо-
ношених дітей.

Передчасних пологів  
стає більше

Кількість передчасних по-
логів стає дедалі більше. У зоні 
ризику –  жінки, що живуть 
у великих містах. Сидяча ро-
бота, психічні перевантаження, 
ненормований робочий день, 
погане харчування, фізична вто-
ма – фактори ризику. Передчасні 
пологи також може спровоку-
вати соціальний стрес – пере-
напруження, пов'язане з неста-
більністю у країні.

«Близько 36% жінок, які пе-
ребувають під впливом стресу, 
мають клінічні симптоми депре-
сії. Ризик пологів раніше термі-
ну у таких жінок вдвічі вище. 
Депресію також викликають 
куріння і алкоголь», – відзначили 

в Інституті педіатрії, акушерства 
та гінекології.

Ще одна з причин – збіль-
шення успішних випадків штуч-
ного запліднення (ЕКЗ), після 
якого на світ раніше терміну 
часто з'являється двійня.

У числі причин – модне від-
кладене материнство. Все більше 
жінок вперше стають мамами 

у 30–32 роки, а іноді і після 40 
років – це пов'язано з економіч-
ними причинами або відсутніс-
тю своєї сім'ї.

Таких маленьких  
страшно брати на руки

Прийняти пологи на ран-
ніх термінах і виходити ново-

народжених з малою масою 
в Україні можуть фахівці в 14 
перинатальних центрах. Недо-
ношені діти потребують особли-
вого догляду – у них не повністю 
сформовані органи, і завдання 
лікарів – зробити все можливе, 
щоб дитина вижила і не зали-
шилася інвалідом.

Майбутніх мам у найважчо-
му стані направляють в Інститут 
педіатрії, акушерства і гінеко-
логії у Києві. «Ми надаємо ме-
дичну допомогу важкохворим 
новонародженим і їхнім мате-
рям з усієї України, і фактично є 
останньою інстанцією в наданні 
такої допомоги», – розповідає за-
ступник директора Інституту 
педіатрії, акушерства та гінеко-
логії Тетяна Знаменська.

Апарат УЗД для 1800 дітей
Щорічно у київській клініці на 

світ з'являються 1600–1800 дітей 
з усієї України. За останні п'ять 
років в інституті мамами стали 
70 жінок з Житомирської області. 
Новонароджені на кілька діб по-
трапляють в реанімацію, а потім 
їх переводять у відділення інтен-

сивної терапії. Близько 40% дітей 
перебувають тут більше місяця. 
Одна з найбільш частих про-
цедур – дослідження на апараті 
УЗД. У розпорядженні педіатрів – 
випущений 15 років тому апарат 
УЗД, на якому замість чітких кор-
донів мозку, серця, внутрішніх 
органів, суглобів, лікарі можуть 
побачити лише розпливчасті 
лінії. «Сучасний апарат УЗД до-
поміг би нам набагато точніше 
оцінювати стан організму ма-
люків, а саме – з більшою точ-
ністю діагностувати патологічні 
зміни», – розповідає Володимир 
Єфімов, завідувач відділенням 
постінтенсивного догляду та ви-
ходжування новонароджених 
в інституті.

Кошти на придбання нового 
апарату збирає телеканал «Ін-
тер» за підтримки своїх гляда-
чів, зірок шоу-бізнесу та спорту. 
Кошти до фонду «Інтер-дітям» 
можна перерахувати на сайті 
deti.inter.ua. Також на цьому 
сайті можна купити унікальні 
речі від відомих українців. Апа-
рат УЗД буде придбаний відразу 
після збору необхідної суми.

585 недоношених дітей народилися  
у Житомирській області минулоріч

ЗНО-2020: завдання,  
які чекають на 
абітурієнтів, та система 
оцінювання тестування

Ірина Хоцька

Український центр 
оцінки якості освіти 
оприлюднив дати 
складання випробо-
вування, структуру, 
кількість та типи 
тестових завдань 
ЗНО-2020, а також 
змінив час для напи-
сання тестів.

У відповідному розділі на 
офіційному сайті УЦОЯО було 
опубліковано інформацію про 
те, що, за традицією, першим 
предметом, котрий складати-
муть майбутні абітурієнти, ста-
не українська мова та література. 
Тест відбудеться вже 26 травня 
і складатиметься із 58 завдань: 33 
з мови, 24 з літератури й одного 
відкритого завдання із розгорну 
тою відповіддю.

Тести з математики, фізики 
та хімії писатимуть 21, 28 травня 
і 15 червня відповідно. До речі, на 
виконання усіх тестів з цих пред-
метів абітурієнтам дадуть близько 
180 хвилин.

Тестування з інших предме-
тів буде тривати на пів години 
менше – 150 хвилин. На ЗНО 
з історії України, що абітурієнти 
писатимуть 4 червня, їм дадуть 60 
завдань: 30 з них стосуватимуться 
історії від найдавніших часів до 
кінця 19 століття, 30 – історії Укра-
їни у 20–21 століттях. Тестування 
з біології та географії відбудеться 
9 та 11 червня і включатиме 50 і 54 
завдання відповідно.

ЗНО з англійської, французь-
кої, німецької та іспанської мов 
заплановано на 1 червня. Тесто-
ві роботи з усіх іноземних мов 
включатимуть по 59 завдань: 
16 з аудіювання, 22 – з читання, 
20 – з використання мови й одне 
письмове завдання з відкритою 
розгорнутою відповіддю.

Максимально можлива оцінка 
для всіх предметів, як зазвичай, 
складе 200 балів.

На Житомирщині  
відзначили найкращих 
працівників культури

Руслан Мороз

Напередодні Всеу-
країнського дня пра-
цівників культури та 
майстрів народного 
мистецтва у Жито-
мирській обласній 
державній адміні-
страції та обласній 
раді вручили нагоро-
ди та подяки най-
кращим працівникам 
культури області.

Святковий захід відбувся 
7 листопада за участю заступ-
ника голови ОДА Наталії Остап-
ченко та голови обласної ради 
Володимира Ширми.

«Вітаю з професійним свя-
том працівників культури. Ви 
даруєте людям радість, несете 
культуру до кожного серця, кож-
ної душі. Завдяки вам молодь 

долучається до духовного, куль-
турного і цінного. Бажаємо вам 
вдячних цінителів вашої праці, 
невичерпного натхнення, потуж-
ної творчої енергії», – сказала На-
талія Остапченко.

Окремо на сайті  ЖОДА 
привітав працівників культу-
ри очільник області Віталій 
Бунечко: «Прийміть щирі ві-
тання з нагоди професійного 
свята –  Всеукраїнського дня 
працівників культури та май-
стрів народного мистецтва! 
Культура – це сукупність духо-
вних цінностей, створених люд-
ством протягом усієї його історії.  
Ви зароджуєте відчуття пре-
красного у кожній людині. Діячі 
мистецтва Житомирщини усіх 
часів залишили нам культурний 
спадок, який для нас є не лише 
приводом для пишання, але й 
запорукою подальшого культур-
ного розвитку та творчої наснаги. 
Працівникам культури випала 
почесна місія – формувати ду-
ховність, почуття національної 
гідності, взаємного порозуміння 
та злагоди в суспільстві».

Українська культура про-

никнута козацьким нескореним 
національним духом свободи 
і вольності. У сучасному укра-
їнському суспільстві, де культура 
часто виявляється непотрібною, 
важливо визначити і стверджу-
вати високі моральні принципи, 
засновані на тисячолітньому ду-
ховному і культурному набутку 
українського народу, щоб не опи-
нитися на задвірках культурного 
прогресу.

На Житомирщині діє 1877 за-
кладів культури, серед яких – 779 
бібліотек, 994 клубних установи, 
2 театри, 2 концертні організації, 
39 шкіл естетичного виховання, 
34 музеї. В установах культури 
і мистецтва області працює 5725 
осіб, з них – 1996 у сільській міс-
цевості.

Під час заходу за сумлінну 
працю, високий професіона-
лізм, значний особистий внесок 
у культурний розвиток області 
та з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та май-
стрів народного мистецтва най-
кращих працівників культури 
області було відзначено Подякою 
голови ОДА.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Водій на	автомобіль	КаМаЗ	та	

слюсар	по	ремонту	грузових	авто-

мобілів.	Гр	9.00-17.00,	5/2.	Зп	від	

10000грн.	0679708648

ВЯЗАЛЬЩИЦА (ИК) НА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НОСКОВ. СРОЧНО! О/Р 
НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ. Г/Р С 
8-00 ДО 17-00. ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. РАБОТА В 
Р-Н ПРОМАВТОМАТИКИ. З/П ОТ 
7000 ГРН. 0985857742

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІС-
ЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯ-
ТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 
0678804116

•	Інформаційні послуги	 про	

працевлаштування	 у	 Поль-

щі,	 різні	 вакансії, 	 доїзд	 до	

місця	 роботи,	 можливе	 пра-

цевлаштування	 за	 безвізом.	

(099)2430263,(095)0419267

МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВ-
КИ, ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ Е. ДЕТАЛІ 
ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 0677584536

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

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІН-
КИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, 
ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ 
І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ 
ЗА  РАХУНОК  РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928

•	Охоронці в	 м.Київ.	 Вахта	
30/15,	 20/10,	 15/15.	 З/п	 9000	
грн.	 Харчування,	 проживан-
ня	 за	 рахунок	 піприємства.	
0734069918,0952858119

• ПЕРУКАР, МАЙСТЕР МАНІКЮРА 
В САЛОН ГАРМОНІЯ КРАСИ. ГР.: 
9.00-20.00, ЗП.: 6000-12000ГРН. 
0979532640

•	Прасувальниць-комплекту-
вальниць, вантажників,	водіїв.	
Безкоштовне	житло,	пільгове	хар-
чування.	Офіційне	оформлення.	
ЗП	12000-15000	грн.	Київська	обл,	
Бориспільський	р-н,	с.Щасливе.	
0674347430.

• ПРИБИРАЛЬНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА 
ЖІНКИ) ПОТРІБНІ В ТОРГОВІ ЦЕН-
ТРИ І СУПЕРМАРКЕТИ В М. КИЇВ. 
РОБОТА ПОЗМІННА. ДОПОМОГА 
З ЖИТЛОМ І ОПЛАТА ПРОЇЗДУ 
ДО М. КИЇВ. З/П 8000-12000 ГРН. 
0675268435,0660611520

ПРОРАБ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ (З/П ВІД 15000 
ГРН), ВОДІЇ КАТ. С,Д,Е (З/П ВІД 
17000 ГРН) В КОМПАНІЮ "ПРАТ 
БКБМ". БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО ТА 
ХАРЧУВАННЯ. 0674344979,АЛЬО-
НА

•	Рибному господарству	(Київська	
обл.,	Броварський	р-н,	с.	Гоголев)	
потрібні:	комірник,	вантажники.	На-
даємо	житло,	безкоштовні	обіди,	
спец.	одяг.	Офіційне	працевла-
штування.	Гідні	зарплати.	Ганна	
0674098570

•	Рибопереробному підприєм-
ству	(Київська	область)	потрібні:	
пакувальники	продукції,	оброб-
ники	риби,	водій	навантажувача,	
вантажники.	ЗП	від	14000	грн.	
Безкоштовне	житло	і	обіди.	Ви-
плата	ЗП	по	завершенню	вахти.	
0978101848,0509531032.

•	Робота в	Німеччині	для	чолові-

ків	і	жінок,	сімейних	пар.	Робоча	

віза	в	Англію.	Ліцензія	МПСПУ	

АВ№547294	 від	 10.09.2010.	

0674550664,0996348031

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, М.ГЛІВЦИ. 
ОФІЦІЙНА ТА ГІДНА ПРАЦЯ, БЕЗ-
КОШТОВНІ ВАКАНСІЇ, НАДАЄМО 
ЖИТЛО. ЛІЦ.№981 ВІД 10.07.2018 
ВИД.МСПУ. 0930165413(ВАЙ-
БЕР),0671744429

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРО-
ШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО 
ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД 
РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, 
ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 
7500-8000 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. будинок заг.пл. 51,64 кв.м., житл.пл. 39,25 кв.м. та зем.ділянка пл. 0,0692 
га, К/Н1811000000:00:026:0070, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Плетенка (Колгоспна), 33. Дата торгів: 04.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №386135;

2. 1-кімн. квартира, заг.пл. 29,1 кв.м., житл.пл. 14,3 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Князя Володимира 68, кв.89. Дата торгів: 04.12.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №386354;

3. 4-кімн. квартира заг.пл. 77,6 кв.м., житл.пл. 58,7 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., Романівський р-н, смт. Романів, вул. Медична (Котовського), 45, кв.1. Дата 
торгів: 04.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №386380 (уцінено 
лот № 375982);

4. 3-кімн. квартира заг.пл. 49.3 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Героїв Малинського підпілля, 9, кв.7. Дата торгів: 04.12.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №386403;

5. Частина майн. комплексу: ковбасн. забійний цех заг.пл. 758,3 кв.м., холо-
дильник заг.пл. 429,3 кв.м.; магазин заг.пл. 45,7 кв.м., яйцесклад заг.пл. 168,0 кв.м. за 
адресою: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Робітнича, 9. Дата торгів: 04.12.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №386407 (уцінено лот № 375955);

6. Житл. будинок заг.пл. 67,5 кв.м., житл.пл. 35,4 кв.м., та зем.ділянка пл. 0,14 га, 
К/Н1820355600:01:005:0113 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н., смт. 
Червоне, вул. Лисенка, 14. Дата торгів: 04.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №386420;

7. Зем.ділянка заг.пл. 0.16 га, К/Н1822087200:02:001:0144, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка. Дата торгів: 05.12.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №386620 (уцінено лот № 377754);

8. Об’єкт незаверш. будівн. літ.«А», заг.пл. 102,2 кв.м. та зем.ділянка, пл. 1050 кв.м., 
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси, вул. Північна, 31. Дата 
торгів: 05.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №385888.     

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПО-
СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІН-
ВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

• СЛЮСАР-САНТЕХНІК НА ПОСТІЙ-
НЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ 
ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІД-
НІСТЮ. 0678804116

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

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.2. Продам 2-кiмнатнi 
квартири 

• ПРОДАМ СВОЮ 2-Х КІМ.КВ., ВУЛ.
КИБАЛЬЧИЧА, 4, 8 ПОВ. 9-ТИ ПОВЕР-
ХОВОГО БУДИНКУ; 50/26/9. ЦІНА 687 
000 ГРН. 0972416953

2.14. Продам Комерційна 

• ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ КІ-
ОСК 19 КВ.М ПО ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА, 
40 (ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛ.СХІДНА І ВУЛ.
ГОГОЛІВСЬКА). 0674123949

2.16. Здам в оренду 

•	Здається в	оренду	торгівельне	
приміщення	фасадне,	загаль-
ною	площею	170	кв.м	за	адр.:	
м.Житомир,	вул.Перемоги,	99.	За	
детальною	інформацією	звертай-
тесь	за	телефоном	:	0634467951

ЗДАМ В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ 
В РАЙОНІ ТЕРМІНАЛУ "ХОЛОД-
НА ГОРА" М. ХАРКІВ. ВІД 50 ДО 
120 МЕТРІВ, ЧЕРВОНА ЛІНІЯ. 
0503258562.

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

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

ПОДОБОВО МІСЦЯ В ХОСТЕЛІ 
"КЕША". 150 ГРН. ЦЕНТР М. ЖИ-
ТОМИР 0996689547

2.18. Куплю Нерухомість 

КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО 
ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКО-
МУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕРЕД-
МІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.: 
0674249331 0636682327 ГЕНАДІЙ

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	Мерседес-Бенц GL	550,	2008	

р.в.,	пробіг	290	тис.км.,	позашля-

ховик,	чорний	металік,	5	дверей,	V	

5.5	л,	ABS,	бензин,	АКПП.Всі	опції	

АВD.	Один	господар,	сервісне	об-

слуговування,	можливе	обл.	на	газ.	

Ціна	43	100грн	0971354698

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИ-
СКУВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, 
ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСА-
РОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙ-
НІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КО-
ПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.
AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 
(067)6713553, (063)9628236

ТОВ «Літос», (12120, Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Шадура, код 
ЄДРПОУ 19360238), інформує про отримання  висновку з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності в розробці (продовженні розробки) та подальшої 
рекультивації Олександрівського родовища габро, яке розташоване в 0,7 км на 
північ від с. Шадура у Хорошівському районі Житомирської області та рішення 
про провадження планованої діяльності у с. Шадура Хорошівського району 
Житомирської області.

Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 11.11.2019р. за № 3239/3-3/4-
4-2160. Офіційне  опублікування відбулося  11.11.2019 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 20196123838.

ІНФОРМАЦІЯ про висновок  
з оцінки впливу на довкілля
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Повідомляємо про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає в роз-

робці та подальшої рекультивації Новоруд-
нянського родовища кристалічних порід 
(габро-норитів, габро-монцонітів, грано-
діоритів), яке розташоване (відповідно до 
спеціального дозволу на користування над-
рами № 5678 від 04 грудня 2012 року) за 
0,5 км на південний схід від с. Нова Рудня 
в Житомирському районі Житомирської 
області з метою видобування кристалічних 
порід (габроноритів, габро-монцонітів та 
гранодіоритів) придатних для видобування 
щебеню. Родовище не експлуатується, роз-
кривні та видобувні роботи на ділянці надр 
проводились у 1973–1995 роках. Розробка 
родовища здійснюватиметься відкритим 
способом із застосуванням буровибухових 
робіт, методом свердловинних зарядів. За-
стосовується транспортна система розроб-
ки з паралельним фронтом робіт і зовніш-
нім відвалоутворенням. По закінченню 
видобування корисних копалин передбача-
ється технічна та біологічна рекультивація 
порушених гірничими роботами земель. 
Площа родовища складає 12,15 га. Балан-
сові запаси Новоруднянського родовища 
кристалічних порід (габро-норитів, габро-
монцонітів, гранодіоритів) на відповідно 
до протоколу ДКЗ № 4767 від 18.04.2019 
року становлять по кат. А-1029,0 тис.м3, 

В-1948,0 тис.м3. Разом по категоріям А + В – 
2977,0 тис.м3. Річна продуктивність кар’єра 
по гірничій масі складе 100,0 тис. м3, за-
безпечить гірничодобувне підприємство 
сировиною терміном понад 30 років.

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Тригірський маєток», код згідно 
з ЄДРПОУ: 34969957.

12423, Житомирська обл., Житомир-
ський район, село Буки, вул. Лесі Українки, 
буд. 1Б, директор – Колесніченко Ю. В. тел. 
(067) 3811074.

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

Управління екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної держав-
ної адміністрації. Адреса: 10014 м. Жи-
томир, вул. Театральна 17/20, тел./факс 
(0412)22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.
zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.

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

Згідно Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності 
буде отримання дозвільних документів, 
які видаються органами державної влади 
та місцевого самоврядування відповідно 
до вимог чинного законодавства України, 
в т. ч. виконання умов міністерства екології 
та природних ресурсів України – наказ від 
03.03.2017 р № 106.

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи 

інформацію про час і місце усіх за-
планованих 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 ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Громадські слухання (перші) від-
будуться

03 грудня 2019 року, об 12 годині 00 хви-
лин, в фельшерсько-акушерському пункті 
с. Нова Рудня який розташований за адре-
сою: Житомирська область, Житомирський 
район, с. Нова Рудня, вул. Чуднівська, 34 а

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

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 

адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Те-
атральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контак-
тна особа Семенюк М. М.

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

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Те-
атральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контак-
тна особа Семенюк М. М.

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 пла-
нованої діяльності на 181 стор.

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації

– у адмінприміщенні Тетерівської 
сільської ради за адресою: Житомирська 
область, Житомирський район, с. Тетерівка, 
вул. Шевченка, 25.

– сайті Міністерства екології та при-
родних ресурсів України, https://menr.
gov.ua.

– м. Житомир, вул. Кафедральна, 5а, 
офіс. 514,

контакна особа Котелянець Н. В. 
тел. 096–265–45–02

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)	

20197104033 _______________________________________________________________________
(реєстраційний	номер	справи	про	оцінку	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності)

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-
380В, ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕР-
НА  (СУШЕНУ  ЯГОДУ),  ЛЕГКА 
ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, 
ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТ-
НУ  ВІЯЛКУ,Є  В  НАЯВНОСТІ, 
ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, 
АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
0954409323,0677038167,ВІТАЛІЙ

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.
RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)5
158585,(067)9040066

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

3.7. Автозапчастини. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/
АВТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НА-
ЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 
ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, 
Є СВІЙ СКЛАД. 0971521331,0932
613742,0977266640

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М 
ЗИЛ 0677905739, 0412447067

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

КУПУЄМО ДОРОГО ПІДДОНИ. 
М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЧЕХОВА 2. 
0673223325.

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

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

ВИДАМ ПОЗИКУ БЕЗ ЗАСТАВИ ТА 
ПОРУЧИТЕЛІВ. ТІЛЬКИ ПАСПОРТ 
І КОД. 0984686295,0505087392
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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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

• ВСТАНОВЛЮЄМО ДИЗЕЛЬНІ 

ДВИГУНИ НА АВТОМОБІЛІ НИВА, 

УАЗ, ГАЗЕЛЬ З РЕГІСТРАЦІЄЮ В 

ОРГАНАХ МРЕВ. МАЄМО БАГАТО-

РІЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ ТА БА-

ЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ. ВИКОРИСТО-

ВУЄМО НАЙКРАЩІ МАТЕРІАЛИ ТА 

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДЛЯ ВАШОГО 

АВТОМОБІЛЯ. 0673797556

•	Здається в	оренду	холодильна	

камера	,	35	м2	в	м.	Житомир,	ра-

йон	Параджанова,	колишнє	Ба-

ранова.	За	детальною	інформа-

цією	звертайтесь	за	телефоном	:	

0634467951

•	Продам клубных	выставочных	

щенков	амстаффа	от	родителей	

чемпионов,	возр.	3мес.,	все	при-

вивки,	клеймо,	докум.,	возм.	до-

ставка,	7000грн.,	возм.	фото	Viber.	

0668572692,0678946354

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПО-
ЛІЄТИЛЕНОВОЇ,  ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.16. Хобі, тварини. Продам 

ПРОДАЄТЬСЯ ХОРОША ТІЛЬ-
НА ТЕЛИЦЯ. ЦІНА ДОГОВІРНА. 
0962853416

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДОКУМЕНТИ НА КВАР-
ТИРУ ЗА АДРЕСОЮ М.ЖИТОМИР, 
ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 6А, КВ.9, А 
САМЕ ДОГОВІР ДАРУВАННЯ № 13062 
ВІД 22.04.2002Р., ВИДАНІ НА ІМ'Я 
ПРИЩЕПА ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ БАГА-
ТОДІТНОЇ РОДИНИ, ВИДАНЕ НА 
ІМ'Я АНТОНЕВСЬКИЙ АНДРІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДИ-
РЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО ОФІСУ ПАТ 
"НАСК "ОРАНТА" ПОВІДОМЛЯЄ: 
ВТРАЧЕНИЙ ПОЛІС ОСЦПВВНТЗ 
СЕРІЇ АМ ЗА НОМЕРОМ 9664290 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	
надійні,	сучасні,	прості	у	вико-
ристанні.	Сталь-4	мм,	термоме-
ханічний	регулятор	тяги,	площа	
обогріву	100-300м2.	Власне	ви-
робництво	"Канівський	механіч-
ний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Продається обладнання	

для	пекарні	різних	модифіка-

цій:	хліборізка	транспортерна,	

тістоформувальна	закаточна	

машина	та	інші.	Ціна	договір-

на.	За	детальною	інформаці-

єю	звертатись	за	телефоном	

0674121838

•	Продається обладнання	різ-

них	модифікацій	та	розмірів	

для	магазину	:	тумби,	пенали,	

стелажі	кондитерські,	хлібні	і	

т.д.	Ціна	договірна.	За	деталь-

ною	інформацією	звертатись	за	

телефоном	0674121838

СЕКРЕТНА КНИГА ПРОДАВЦЯ:"ЯК 
ПРОДАТИ НЕРУХОМІСТЬ: БУ-
ДИНОК, ДАЧУ, ДІЛЯНКУ МАК-
СИМАЛЬНО ДОРОГО І ШВИД-
КО". КНИГА ДОЗВОЛИТЬ ВАМ 
РОЗІБРАТИСЯ В ПИТАННЯХ, 
ПОВ`ЯЗАНИХ З ПРОДАЖЕМ 
НЕРУХОМОСТІ ТА ОТРИМАТИ 
ЗА ОБ`ЄКТ НА 20-30% БІЛЬШЕ 
WWW.OZREALTY.NET
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• На відміну від решти східно-
слов’янських мова, іменник в україн-
ській має 7 відмінків. Як ви зрозумі-
ли, вирізняє нас кличний відмінок, 
який існує також в латині, грецькій 
та санскритській граматиках.

• У «Короткому словнику сино-
німів української мови», де зібрано 
4279 синонімічних рядів, найбіль-
ше синонімів має слово «бити» – 
аж 45! Цікаве завдання для вас та 
ваших дітей: спробуйте назвати 
хоча б 20, можете використовувати 
фразеологізми.

•  Од н ією  з  «р од зи нок» 
української мови є те, що вона 
багата на зменшувальні фор-

ми. Навіть слово «вороги» має 
зменшувально-пестливу форму, 
яка вживається в гімні України. 
Пам’ятаєте: «…згинуть наші во-
роженьки, як роса на сонці».

• Найуживанішою буквою 
в українському алфавіті є літера 
«п»; саме з неї починається най-
більша кількість слів. Натомість 
найменш уживана – буква «ф», її 
вживають переважно у запозиче-
них словах.

• Найдовше слово в українській 
мові складається з 30 літер! Спро-
буйте вимовити «дихлордифеніл-
трихлорметилметан» (це хімікат 
для боротьби зі шкідниками).

• У нашій мові є особливі 
слова – паліндроми. Це так звані 
«дзеркальні» фрази або слова: їх 
можна читати як зліва направо, 
так і справа наліво. Ось приміром 
«Я несу гусеня», або ж «ротатор».

• Найстарішою українською 
піснею вважається балада «Дунаю, 
Дунаю, чому смутен течеш?».

• Найбільше перекладів серед 
українських творів має «Заповіт» 
Тараса Шевченка: його переклали 
147 мовами народів світу.

• Назви дитинчат тварин 
в українській мові належать до 
середнього роду.

Гороскоп на тиждень 13 - 19 листопада

ОВЕН
Непога не  с амо -

почуття і впевненість 
у своїх силах обіцяють 

зірки цього тижня. Виберіть 
справу й доведіть її до кінця.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий час д ля 

змін. Однак бажано не 
квапити події й бігти поперед 
батька в пекло. І не беріть труд-
нощі близько до серця.

БЛИЗНЮКИ
Можете опинитися 

у центрі важливих по-
дій. З вами захочуть 

спілкуватися, буде багато ді-
лових пропозицій.

РАК
Не відкидайте до-

помогу друзів, але не 
розраховуйте тільки 

на них, ви не застраховані від 
їхньої безтурботності. У вихідні 
досягнете свого.

ЛЕВ
Відкиньте метуш-

ню і прислухайтеся 
до своєї інтуїції, вам важливо 
відчути, що події розвиваються 
в потрібному напрямку.

ДІВА
Необхідно багато 

часу присвятити робо-
ті, щоб встигнути реалізувати 
намічені плани. Ваші нерви 
хтось спробує випробувати на 
міцність.

ТЕРЕЗИ
Зможете добитися 

чогось, якщо не полі-
нуєтеся поворухнути мізками. 
Буде сприятлива можливість 
змінити життя на краще.

СКОРПІОН
На вас чекають нові 

проєкти, завдання, 
плани. І в особистому житті 
у вас усе буде саме так, як ви 
мріяли. Очікуйте на прибуток.

СТРІЛЕЦЬ
Вдалий період для 

поїздок і відряджень. 
Будьте уважні, навіть скрупу-
льозні. Довіряйте, але переві-
ряйте – девіз цього тижня.

КОЗЕРІГ
Щоб успішно про-

суватися вперед, треба 
забути про сумніви, страхи та 
комплекси. Ваші ідеї знайдуть 
позитивний відгук.

ВОДОЛІЙ
Час підбити певний 

підсумок і згадати, що 
й хто для вас є значи-

мим. Вчіться не тільки слухати, 
а й чути, інакше будете шко-
дувати.

РИБИ
Доведеться робити 

те, що потрібно, а не те, 
що хочеться. Друзі засиплють 
вас порадами діаметрально 
протилежного змісту.

Цікаві факти про українську мову

Поради господині

Правильне прання 
не лише зменшує 
ваші витрати на ко-
муналку, а й мінімі-
зує шкоду навколиш-
ньому середовищу.

Ми підготували для вас по-
ради, які допоможуть зекономи-
ти сімейний бюджет і водночас 
подбають про екологію.

1. Запирайте плями  
перед пранням.

Якщо обробити пля-
му спеціальним засобом 
до прання, то можна буде 
прати на коротшому циклі 
прання і відповідно витра-
тити менше електроенергії.

2. Періть у режимі  
30 градусів.

Сучасні пральні засо-
би дозволяють досягати 
хорошого результату і за 
низьких температур. Якщо 
прати за 30 градусів, машинка 
витрачатиме у чотири рази 
менше електроенергії, ніж за 60 
градусів. Найбільше електро-
енергії споживає саме розігрів 
води. Крім того, холодна вода 
утворює менше накипу.

3. Заповнюйте машинку 
щонайменше  
на три чверті.

Більшість пральних машин 
не визначає об’єм і вагу заванта-
жених речей, а отже для пран-
ня однієї футболки чи цілого 

комплекту постільної білизни 
вони витрачатимуть однаково 
води й електроенергії. Повне за-
вантаження машинки скорочує 
витрати струму та води.

Однак якщо завантажити 
машину до краю, речі випе-
руться не так добре. Краще за-
повнювати її на 70–80%.

4. Обирайте засоби  
для прання на основі 
натуральних інгредієнтів.

Хлорні відбілювачі, синте-
тичні ароматизатори й барвники 

повністю не розчиняються, тому 
забруднюють воду. Звертайте 
увагу на склад порошку. Його 
можна зробити й самостійно.

5. Носіть речі більше  
ніж один раз.

Деякі речі не обов’язково 
кидати у кошик з брудною 
білизною після першого над-
ягання. Програма ООН з довкіл-
ля підрахувала: якщо носити 
джинси тричі, потім випрати 
їх у холодній воді й пропустити 
прасування, то можна витрати-
ти у п’ять разів менше струму.

Економне  
прання: поради



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

Халепа на 5 baksiv
Жанр: комедія

Головний герой цієї історії – Дмитро Ана-
толійович Хом'як. Це дрібний шахрай, у якого 
справжній талант потрапляти в не найприєм-
ніші ситуації. Його разом із друзями Максом і 
Зеником вважають головними підозрюваними в 
убивстві, яке вони ніби як і не скоювали. Але ця 
справа меркне в порівнянні з тим, у що Хом'як 
влип ще – невідомі силовики та місцевий авто-
ритет борються за одну дрібну річ із величезним 
значенням. Це флешка, на якій є запис убивства 
кількох військових – грубо кажучи, це носій, на 
якому відео державного злочину. Зрозуміло, що 
законними методами цю флешку не дістати. А 
у Хом'яка свій план, який зиск можна було би 
витягти з ситуації, що склалася. 

Доктор сон
Жанр: трилер, жахи
Після подій сорокарічної давності, коли в 

готелі "Оверлук" Денні Торранс став свідком 
незрозумілого та втратив батька, довго від-
ходив. Усе, що там відбувалося, до сих пір 
переслідує вже дорослого чоловіка. Його тоді 
дитяча психіка отримала серйозний удар, від 
якого складно було відійти. Допомагає йому 
в цьому, на жаль, алкоголь. Він уже звик до 
життя відлюдника, налагоджує мало зв'язків. 
Але настав день, коли з ним зв'язалася така 
ж, як і він, дівчинка на ім'я Абра. Хтось це 
назвав би ясновидінням, але Денні це кличе 
по-іншому – "сяйво". Їй потрібна допомога, 
адже за нею полюють члени "Істинного вузла", 
вони вбивають і пожирають "людей із сяйвом". 

Додому
Жанр:  драма

Війна не щадить нікого... Їй абсолютно все 
одно за ким прийти й у кого забрати життя. 
На жаль, на теренах сучасної України як 
раз зараз відбуваються бойові дії, де мало 
не кожен день гинуть люди. Сім'я Мустафи, 
глибоко віруючого кримськотатарського му-
сульманина, втратила старшого сина на ім'я 
Назім. Мустафа хоче поховати хлопця на 
батьківщині, у Криму. Для цього треба поїхати 
до Києва та забрати його тіло. Чоловік наполіг 
у колі сім'ї на те, що разом із ним поїде його 
молодший син Алім, із яким вони разом до-
тримаються 40 днів жалоби. Це подорож не 
буде легкою ні для батька, ні для сина, але 
вона багато їм допоможе зрозуміти.

Термінатор: Фатум
Жанр: бойовик, фантастика

Дені Рамос живе простим життям у Ме-
хіко з братом та батьком, коли надзвичай-
но покращений і смертельно небезпечний 
новий Термінатор «Rev-9» повертається 
крізь час, щоб вбити її . Подальше жит-
тя Дені залежить від об'єднання її сил з 
двома воїнами: Ґрейс, посиленою супер-
солдатом з майбутнього, і загартованою 
битвами Сарою Коннор. Оскільки «Rev-
9» безжально знищує все і кожного на 
своєму шляху, щоб уполювати Дені, ці 
троє звертаються за допомогою до Тер-
мінатора «Т-800» з минулого Сари, який 
стає їх останньою надією. 

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


