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Лікарняні і декретні будуть: 
Мінсоцполітики спростувало 
інформацію щодо  
призупинення держвиплат

Житомиряни просять  
повернути попередню розмітку  
на площі Соборній

ЧИ ЗАХИСТИТЬ ВЛАДА ЖИТОМИРЯН:  
«UPG» продовжує будувати АЗС  

на землях торговельного призначення

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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Ірина Хоцька

Після анонсованого заступником на-
чальника Департаменту патрульної поліції 
Олексієм Білошицьким збільшення кіль-
кості ділянок, де патрульні вимірюватимуть 
швидкість автівок приладом «TruCAM», на 
Київському шосе було зафіксована поява 
одного з них.

Цю інформацію підтвердила пресо-
фіцер патрульної служби в Житомирській 
області Тетяна Носадчук. «Так, відтепер 
«TruCAM» встановлено і у нас у місті, а саме 

на Київському шосе», – заявила пані Тетяна.
За її словами, станом на 20.11.19 па-

трульними було виявлено 12 правопору-

шень на цій ділянці дороги. До речі, на 
водія-порушника, згідно зі статтею 122 Ко-
дексу України про адміністративні право-
порушення, чекає штраф за перевищення 
встановлених обмежень швидкості руху 
більш як на 20 км/год – 255 грн, більше ніж 
на 50 км /год – 510 грн.

Нагадаємо, що лазерний вимірювач 
швидкості TruCAM використовується для 
вимірювання швидкості руху на аварійно 
небезпечних ділянках та місцях, де трапля-
ється найбільша кількість дорожньо-тран-
спортних пригод з тяжкими наслідками, 
на міських дорогах і трасах міжнародного 
значення.

Валерія Наумова

Житомиряни вчергове не-
вдоволені трансформаціями на 
дорогах Житомира. До редакції 
«20 хвилин» звернувся місцевий 
житель із наступним зауважен-
ням: «У Житомирі по вулиці 
Параджанова, 55, на місці на-
несеної нещодавно розмітки, 
знімають свіжий асфальт, щоб 
зробити «острівець». Незрозу-
міло, чому не можна було од-
разу передбачити розміщення 
«острівця» і чому вчергове ви-
кидають гроші на вітер: роблять 
одне, щоб через місяць-другий 
зробити інше».

Журналісти редакції «20 
хвилин» поцікавились у заступ-
ника міського голови Дмитра 
Ткачука ситуацією на вулиці 
Параджанова.

«Острівці на вулиці Пара-
джанова, 55 по всіх пішохідних 
переходах передбачені і техно-
логічно вмонтовуються в асфаль-
тне покриття, тому це нічому 
не суперечить. Було укладено 
суцільний асфальтний шар, і ас-
фальтоукладач просто не може 
об’їхати саме місце, де буде 
розміщуватися острівець, тому 
кладеться асфальт суцільним 
шаром. Зрізається асфальтне по-
криття, і в нього вже монтується 
острівець. Так має бути», – запев-
нив Дмитро Ткачук.

Валерія Наумова

Житомиряни 
скаржаться на те, що 
у місті є проблеми із 
вивезенням сміття.

За поточний тиждень ре-
дакція «20 хвилин» отримала 
чимало повідомлень про те, що 
в районі Богунії та Корбутівки, 

а подекуди навіть і у централь-
ній частині міста, проблеми із 
вивезенням відходів: баки по-
вні, сміття викидають поруч із 
контейнерами.

Ми вирішили запитати 
у головного інженера компанії 
КАТП 0628 Андрія Кудака, чому 
склалась така ситуація.

«На жаль, у нас житомиряни 
часто не розрізняють відходи по-
бутові і непобутові. Коли біля 
смітників складають будівельне 
сміття, гілля і подібне – його не 

вивозять, вивозять відходи по-
бутові. Інколи бувають ситуації, 
коли територіально сміття наше, 
але там можуть бути будинки 
ЖБК, які обслуговуються не 
нами. У нас за останній час збоїв 
у роботі сміттєвозів не було, усі 
працювали, як і завжди», – роз-
повів Андрій Кудак.

З його слів, у випадку, якщо 
виникли проблеми із вивезен-
ням сміття, найкраще – зверну-
тися напряму до КАТП 0628.

«Більшість отримує платіжку 

за послуги. У платіжці є контак-
ти підприємств, які обслугову-
ють. Якщо людина бачить, що 
контейнер переповнений, або 
вона бачить, що є якесь сміття, 
що заважає і т. д, тоді споживач 
має право і повинен звернутися 
і повідомити про це. Бо не за-
вжди доповість водій сміттєвозу, 
що він один контейнер залишив 
повним, не вивіз. Якщо є звер-
нення, то одразу їдемо», – пояс-
нив головний інженер Андрій 
Кудак.

Замітка для водіїв: на Київському 
шосе встановили новий  
радар фіксації швидкості руху

Жителі Житомира невдоволені 
якістю вивезення сміття

На Параджанова облаштовують 
острівці безпеки на місці 
нещодавно покладеного асфальту

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні  
наші читачі!  
Дорогі  
житомиряни!

Цілком очікувано, але, як 
завжди, несподівано до нас 
прийшла зима. Жителям Жи-
томира цього разу пощастило 
із теплом у домівках – воно є 
в оселях більшості житомирян 
за винятком десяти будинків 
одного мікрорайону.

Але зима разом із холодом 
приносить цілу низку інших 
проблем, які дошкуляють до-
сить неприємно і навіть боля-
че. Йдеться про ожеледицю, 
про труднощі для автомобілів 
та пішоходів нашого міста. 
Наша влада, а точніше – ко-
мунальні служби міста і об-
ласті, знову і вкотре спіткну-
лися на звичному місці – до-
роги виявилися слизькими 
і без передбаченого розсію-
вання спеціальної суміші. Те ж 
саме стосується і тротуарів, 
стежинок, прибудинкових 
територій, які зненацька пе-
ретворилися на каскад із ков-
занок. Примхи погоди і поява 
льоду на вулицях міста вже 
призвели до першого напли-
ву постраждалих до травм-
пунктів. І це при тому, що не 
так давно лунали запевнення 
про повну готовність кому-
нального господарства до 
роботи у зимовий період. 
Сьогодні запевнень вже не 
чути, а чи вистачить владі сил 
та вміння вчасно виправити 
помилки стартового періоду 
зимового сезону – побачимо 
вже незабаром.

Мені хотілося б звернути-
ся до городян із закликом 
бути максимально обереж-
ними, не поспішати, не ква-
питися, аби не наражатися 
на очевидні ризики бути 
травмованим.

Житомиряни! Будьте обе-
режними і обачними! Трішки 
більше, ніж завжди! На все 
добре! І нехай вам щастить!

КОЛОНКА
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Руслан Мороз

У Житомирі заго-
стрюється тривалий 
конфлікт навколо 
незаконного будівни-
цтва АЗК «UPG» на 
проспекті Незалеж-
ності, 29. Міська влада 
говорить, що нічого 
не може вдіяти.

У середу, 20 листопада, на 
місці незаконного будівництва 
знову відбулися зіткнення між 
місцевими жителями і молоди-
ками, які, зі слів представника 
забудовника, найняті для охо-
рони. Внаслідок протистояння 
«тітушки» (саме так їх називають 
місцеві жителі) зламали невелике 
наметове містечко протестуючих, 
силою розштовхали жінок, одно-
му з місцевих жителів бризнули 
в очі перцевим газом і травму-
вали руку.

Увечері того ж дня, як тільки 
виїхали поліцейські і журналісти, 
знову відбулися зіткнення – двох 
жінок госпіталізували. За слова-
ми протестувальників, поліція 
у конфлікт не втручалася. На-
ступного дня відбулася зустріч 
місцевих жителів з представни-
ками Житомирської ОДА, на якій 
був присутній і юрист компанії 
Максим Теницький, але до угоди 
сторони так і не прийшли, тож 
будівництво триває.

Олександру, одному із меш-
канців багатоповерхівки, біля 
якої будують АЗС, представники 
охоронної фірми зламали руку, 
також він отримав травми шиї 
та сідниць.

«У нас була мирна акція 
у п'ятницю, ми перекрили доро-
гу, щоб не пропустити автомобілі 
зі щебенем. Зібралося близько 
50 людей так званої охорони, ви-
йшли зі своєї території – ми були 
на пішохідному переході, я і ще 
кілька людей, в основному жінок.

Ми ходили по пішохідному 
переходу, не чіпаючи ні автомо-
білі, ні людей. Вийшли ці охо-
ронці, розштовхали всіх жінок, 
а потім, оскільки я був один 
з чоловіків, схопили мене силою, 
виштовхнули, намагалися кинути 
в канаву – була деяка боротьба, 
мені зламали пальці, пошкоди-
ли шийні хребці, і забиті місця 
сідниць були. Хотіли мене взагалі 

кинути в канаву, але я їм не дався. 
Я вважаю, це протиправна дія», – 
розповів Олександр.

На підставі численних заяв 
від місцевих жителів і опри-
люднених депутатами, чиновни-
ками та юристами незаконних 
фактів при отриманні дозволів 
на будівництво АЗК «UPG» по-
ліція відкрила кримінальне 
провадження за статтями 358 
(підробка документів, печаток, 
штампів та бланків) та 296 (хулі-
ганство) Кримінального кодексу 
України. У процесі розслідування 
поліцейські звернулися до суду 
з клопотанням про накладення 
арешту на спірну земельну ділян-
ку на проспекті Незалежності, 29.

У четвер, 21 листопада, суд-
дя Богунського суду І. Г. Пере-
купка, розглянувши вказане 
клопотання, відмовив у його 
задоволенні – і забудовник 
тут же відновив роботи. На 
місце передбачуваного будівни-
цтва прибула велика будівельна 
техніка та представники охорони 
АЗС, що приховували обличчя 
під масками.

«На будівництво заїжджа-
ла техніка, так звані "охоронці" 
в масках відштовхували наших 
жінок, які проводили мирну ак-
цію протесту на проспекті Не-
залежності. У цей момент один 
чоловік підійшов і схопив мене за 
руки, другий бризнув в очі з від-
стані 10 см сльозогінним газом 
з балончика. Я осліп, почав за-
хищатися руками, відчув поріз 
лівої руки. Що з рукою, я поки 
не знаю, мені надавали допомогу, 
але я нічого не бачив. В обласній 
лікарні мені промили очі – тільки 

тоді я зміг бачити. Хочу подати 
заяву в поліцію», – розповів один 
з безпосередніх учасників подій 
Олександр Литвинчук.

Незважаючи на відверто агре-
сивну поведінку охоронців АЗС 
«UPG», навіть по відношенню 
до журналістів, юрист компанії 
Максим Теницький впевнений, 
що охорона АЗС діяла абсолютно 
законно, а місцеві жителі травму-
вали себе самі.

«Сьогодні вранці ми про-
довжили підготовчі роботи по 
будівництву АЗС. Приїхала бу-
дівельна техніка, але незрозумілі 
громадські активісти почали бло-
кувати заїзд техніки і спробували 
її пошкодити. Генеральний під-
рядник звернувся до охоронної 
фірми, уклав договір – це ніякі 
не "тітушки", а законна охорон-
на фірма, що має ліцензію МВС, 
яка забезпечує охорону об'єкта 
і будівельної техніки.

На протиправні дії грома-
дян охоронна фірма вчасно від-
реагувала і без використання 
будь-яких спеціальних засобів, 
засобів фізичного вплив, просто 
фізично не дала можливості лю-
дям зламати техніку», – розповів 
у коментарі юрист ТОВ «UPG» 
Максим Теницький.

Увечері на місце подій при-
їхав голова Житомирської об-
ласної державної адміністрації 
Віталій Бунечко. Охоронці нама-
галися продовжити спілкування 
нецензурною лайкою, але під 
тиском губернатора замовкли 
і зняли балаклави.

Але це не завадило їм чинити 
перешкоди роботі журналістів. 
Охорона намагалася світити 

ліхтариками в об’єктив камери, 
не пускала пройти повз об’єкт. 
Поліція робила вигляд, що ні-
чого такого не помічає. Віталій 
Бунечко пообіцяв, що роботи 
будуть припинені, але після 
його від’їзду роботи були про-
довжені.

Того ж дня, 21 листопада 
2019 року, о 14 годині відбулася 
робоча нарада з приводу подій 
на будівництві АЗС по проспек-
ту Незалежності. Але ця зустріч 
представників влади міста та об-
ласті, представника забудовника 
та мешканців переросла у бурх-
ливу суперечку.

Люди кажуть, що будівни-
цтво заправки біля їх домівок 
незаконне, і звинувачують 
у всьому місцеву владу. Остан-
ні зі свого боку зазначають, 
що навпаки йдуть назустріч 
мешканцям, приймаючи рі-
шення на користь місцевих 
жителів, хоча і розуміють, що 
забудовник зможе оскаржи-
ти їх у судді. Але мешканці 
нічого чути не хочуть та ви-
магають зробити все можливе 
й неможливе, аби зупинити 
будівництво АЗС UPG.

Міський голова Сергій Су-
хомлин каже, що вихід з даної 

ситуації – поміняти дану земель-
ну ділянку на іншу. Представник 
забудовника відповів, що міська 
влада пропонує їм замість землі 
нерухомість, тому на такі про-
позиції вони не погоджуються. 
Такі аргументи мер називає по-
вною маячнею.

Підсумком зустрічі стала обі-
цянка Сергія Сухомлина надати 
доручення юридичному депар-
таменту Житомирської міської 
ради для того, щоб була написана 
апеляція на рішення суду, і в той 
же день ця апеляція була пода-
на до суду. На думку учасників 
зустрічі, це може на деякий час 
припинити будівництво. Але ці 
надії виявилися марними.

У п’ятницю частина мешкан-
ців будинків по проспекту Неза-
лежності поїхала шукати правди 
до Києва. Вони провели мирну 
акцію під офісом Президента, 
намагаючись привернути увагу 
депутатів і співробітників ОП до 
проблеми. Жителі відвідали Дер-
жавну архітектурно-будівельну 
інспекцію, розповівши про те, 
що відбувається, чиновникам. Їм 
вдалося записатися на прийом 
до заступника очільника Офісу 
Президента, але вже на 10 грудня.

«UPG» тим часом активно бу-

Чи захистить влада житомирян: 
«UPG» продовжує будувати АЗС на 
землях торговельного призначення
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дується, немов поспішає звести 
АЗС до того, як всі порушення 
з отриманням дозволів та іншого 
будуть публічно розкриті. За цей 
період на будмайданчик в'їхали 
понад 300 фур з будівельними ма-
теріалами – щебенем, піском та 
іншим, у небезпечній близькості 
від житлових будинків прокла-
дено дві підземні цистерни під 
паливо.

Юрист компанії Максим Те-
ницький заявив у прямому ефірі, 
що у конфлікті нібито винні самі 
мешканці: «Дані громадяни по-
чали пляшками з бензином об-
ливати охоронну фірму, обливати 
охоронців, погрожувати підпа-
лом. Деякі люди почали кидати 
цеглу».

Можна почути слова жителів: 
«Це – брехня! Але юрист компанії 
Максим Теницький стверджує, 
це не брехня!

«Це – пряме порушення за-
кону, публічна заява у ЗМІ про 
вчинення тяжких криміналь-
них злочинів. Якщо такі факти 
мали місце, Максим Теницький 
зобов'язаний заявити про це в по-
ліцію, якщо ж ні – це завідомо 
неправдиве повідомлення про 

злочин. Відповідну заяву вже по-
дано у поліцію», – розповів гро-
мадський діяч, юрист Максим 
Мелешко.

Повернувшись до осель, 
містяни знову почули гуркіт 
техніки та викликали поліцію. 
На жаль, поліція залишилася 
в стороні від подій. На відео, 
яке було оприлюднене у соці-
альній мережі Фейсбук, можна 
побачити, як охорона АЗС роз-
кидає протестувальників для 
того, щоб могли заїхати на те-
риторію майданчика величезні 
вантажівки. Відбувається сутич-
ка, але поліція не втручається 
у перебіг подій, залишаючись 
спостерігати в стороні.

Будівництво АЗС тим часом 
тільки активізувалося. Вже у по-
неділок, 25 листопада 2019 року, 
з самого ранку майже кожні п’ять 
хвилин на територію будівельно-
го майданчика заїжджала фура. 
До дев’ятої години було вкопано 
дві цистерни для палива. Охоро-
на продовжувала перешкоджати 
пересуванню мешканців біля 
власних будівель.

Також на дев’яту годину 
у міськраді зібралося до сотні 

жителів району міськмолзаводу, 
які у досить різкій формі вима-
гали від міського голови Сергія 
Сухомлина припинити будівни-
цтво. Не маючи аргументів проти 
доводів мешканців району, Сергій 
Сухомлин почав кричати, що він 
під кулями на Майдані був та не 
для того прийшов до влади, щоб 
порушувати закони.

Після скандалу та взаємних 
образ міський голова погодився 
поїхати з мешканцями на будів-
ництво. Ні до чого це не призве-
ло. Сергій Сухомлин особисто пе-
реконався в тому, що будівництво 
продовжується дуже швидкими 
темпами і, на думку людей, на 
це взагалі ніхто не звертає уваги. 
Після цього міський голова з міс-
ця події просто зник.

Тим часом частина меш-
канців, яка залишалася біля 
міськради, отримавши пові-
домлення, що міський голова 
не зміг вирішити ситуацію, 
почала перекривати рух авто-
транспорту по вулиці Великій 
Бердичівській. Через деякий час, 
об’єднавшись з активістами, що 
повернулися з будмайданчика, 
всі пішли до голови Житомир-

ської обласної державної адмі-
ністрації Віталія Бунечка.

Також майже одночасно 
з цими подіями у міськраді зі 
скандалом активісти змогли 
отримати аудіозапис громад-
ських слухань, які нібито відбу-
лися перед початком будівни-
цтва. З’ясувалося, що протокол 
громадських слухань, який був 
наданий до суду та на який поси-
лався міський голова, м’яко кажу-
чи, не відповідають один одному. 
Коли ініціативній групі жителів 
району вдалося отримати і про-
слухати запис громадських слу-
хань, з'ясувалося, що протокол 
був сфальсифікований. Із 42-хви-
линного запису до протоколу 
увійшли тільки уривки з фраз, 
вирвані із загального контексту. 
Мова на аудіозапису йшла про 
інші наміри, до того ж всі висту-
паючі категорично були проти 
продажу ділянки, а висловлюва-
лися тільки за оренду. Крім того, 
представники ініціативної групи 
мешканців просили побудувати 
на тому місці дитячий сад або 
магазин, але ніяк не АЗС.

Громадський активіст Максим 
Мелешко, який надає юридичну 
допомогу мешканцям будинків 
по проспекту Незалежності, 29, 
де зараз будується АЗС компанії 
«UPG», так прокоментував ці по-
дії: «Представники громадськості 
під час слухань наполягали на 
тому, щоб там був побудований 
якийсь маркет, дитячий садок 
або інша установа торгівлі, але 
ні в якому разі не АЗС. До того ж 
слухання не були закінчені, вони 
були перенесені, але більше не 
відбулися. Таким чином, процес 
громадськийх слухань не був за-
вершений, а сам протокол був 
сфальсифікований. До речі, де-
путат В. Пучич на цих слуханнях 
був присутній, але для чого він 
збрехав під час сесії міськради – 
невідомо. Всі сфальсифіковані до-
кументи були підроблені під час 
каденції вже діючого міського 
голови Сергія Сухомлина. Але 
він це категорично заперечує. За 
подібні дії передбачена відпові-
дальність за статтею 366 Кримі-
нального кодексу України».

Також у понеділок усім при-
сутнім вдалося зустрітися в холі 

облдержадміністрації з головою 
ОДА Віталієм Бунечком. Люди 
знову поскаржилися на неспро-
можність міської влади виріши-
ти їх проблему і запитали, чи є 
можливість у законний спосіб 
відсторонити міського голову 
від виконання обов’язків у зв’язку 
з тим, що він не відстоює інтер-
еси громади міста. Питання зали-
шилося без відповіді. Але знову 
вже на 15 годину 26 листопада 
було призначено зустріч очіль-
ника ОДА із власником компа-
нії «UPG» Петренком, міським 
головою Сергієм Сухомлиним, 
представниками відповідних де-
партаментів та служб за участю 
представників громадськості та 
журналістів.

Так, ця зустріч відбулася, але 
з величезним запізненням. Поки 
всі зібралися у сесійній залі місь-
кої ради, пройшла майже година. 
Зібралося приблизно півтори со-
тні людей. Здебільшого це жителі 
району забудови. Після розмови 
віч-на-віч з очільником області 
Володимир Петренко вийшов до 
людей. Одразу стало зрозуміло, 
хто у місті голова. Віталій Бунечко 
зауваживши, що це – справа міс-
та, відсторонився від співбесіди. 
Таку ж позицію обрав Сергій 
Сухомлин. З містянами спілку-
валися особисто власник компанії 
«UPG» Володимир Петренко та 
його юрист. Представник юри-
дичного департаменту міськради 
у розмову майже не втручався, 
тому що фактично не міг відпо-
вісти на жодне із запитань.

У якийсь момент Сергій Су-
хомлин вирішив, що перебувати 
в одному приміщенні із протес-
тувальниками йому більше не ці-
каво, заявивши, що «їде звідси!». 
На це одразу отримав відповідь 
із залу: «Пиши заяву на власним 
бажанням та йди, куди заманеть-
ся!». Сергій Іванович, вирішивши 
не спокушати долю, залишився.

Основною вимогою протес-
тувальників до забудовників та 
міської влади є накладення мо-
раторію на проведення будівель-
них робіт на земельній ділянці, 
цільовим призначенням якої є 
«будівництво будівель торгівлі», 
за адресою: проспект Незалеж-
ності, 29, у зв'язку із порушенням 
екологічних норм та нецільовим 
використанням земель під будів-
ництво АЗС, що є неприпусти-
мим. Адже, відповідно до ст. 71 
Земельного кодексу України, 
розміщення автозаправних стан-
цій може здійснюватися лише 
на землях із цільовим призна-
ченням «землі автомобільного 
транспорту».

Проговоривши майже дві го-
дини, якогось одного висновку так 
і не дійшли. Що буде далі, яким 
чином буде вирішено конфлікт, 
чи він перейде у перманентну 
стадію, ми дізнаємося тільки 
згодом. А поки юрдепартамент 
міськради спробує ще раз звер-
нутися до суду з позовом щодо 
накладання мораторію. Але чи 
вдасться йому виграти справу та 
захистити права людей?
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Руслан Мороз

Біля пам’ятного знаку 
«Сумуючий Янгол» зібра-
лось кілька сотень жи-
томирян, аби вшанувати 
пам’ять жертв геноциду 
українського народу – Го-
лодоморів 1921–1922, 1932–
1933, 1946–1947 рр.

Мітинг-реквієм відбувся 23 листопада 
на майдані Путятинському за участю 
представників влади, духовенства, гро-
мадськості, жителів міста.

Учасники заходу разом помолились 
за мільйони загублених життів та за-
палили лампадки, як символ пам’яті за 
українцями. О 16:00 всі присутні долу-
чились до загальнонаціональної хвилини 
мовчання.

Жахлива трагедія нашого народу, Го-
лодомор 1932–1933 років, носив штучний 
характер і був проведений для економіч-
ного ослаблення і фізичного винищення 
українського селянства. Терор голодом 

проводився цілеспрямовано, за допо-
могою непосильних норм хлібоздач, що 
практично неможливо було виконати, 
і в результаті конфіскації всіх їстівних 
запасів, які одержували селяни зі своїх 
підсобних господарств. Конфісковувалося 
все: картопля, буряки, морква, сало, суха-
рі, квасоля, сушка, соління, крупи. Крім 
того, населення України було позбавлене 
допомоги як ззовні, так і з інших регіонів 
СРСР. Вбивали голодом мільйони україн-
ських селян, знищуючи їх культуру, спо-
сіб господарювання. На жаль, визначити 
загальну кількість потерпілих від голоду 
у ці роки дуже складно. За висновками 
статистики і підрахунками науковців, ця 
цифра у різних регіонах – різна, і в серед-
ньому у нашому регіоні становить 15–20% 
від загальної кількості населення краю 
на той період. Адже на офіційному рівні 
йшлося лише про «продовольчі труд-
нощі» та «саботаж хлібозаготівель», усе 
решта замовчувалося, випадки опухання 
чи смерті від голоду майже не фіксували-
ся. Свідчення про Голодомор збереглися 
в пам'яті людей та в документах і спецдо-
відках про випадки опухання, смертності, 
канібалізму, які регулярно надсилалися 
керівним органам країни. Вони знали 
про справжній стан речей на місцях, але 
очікуваної допомоги не надали.

У Житомирській області була 
складена «Національна книга пам'яті 
жертв Голодомору 1932–1933 років 
в Україні. Житомирська область», в якій 
перелічені імена тих, хто не пережив 
цього страхіття. Матеріали, викладені 
у книзі, підготовлені за авторства кан-
дидата історичних наук Г. Л. Махоріна, 
заслуженого працівника культури Укра-
їни Л. А. Копійченка та Є. Р. Тіміряєва.

Відомий житомирський краєзна-
вець Борис Дубман на своїй сторінці 
у Фейсбуці цими днями додав допис: 
«У 1932–1933 роках масовий голод охо-
пив великі території і призвів до значних 
людських жертв на Україні, в тому числі 
і в місті Житомирі. За архівними доку-
ментами у Житомирі від Голодомору 
у 1932–1933 роках загинуло 8015 чоло-
вік (близько 10% населення). З них на 
сьогодні відновлено імена 7418 чоловік. 
Всі вони записані у книзі «Національна 
книга пам'яті жертв голодомору 1932–1933 
років в Україні. Житомирська область», 
виданій у 2008 році. Знайшов я в марти-
рологу цієї книги і моїх рідних дідуся та 
бабусю. Бабуся Бася Дубман померла від 
голоду у лютому 1932 року, а дідусь Іона 
Воскобойник – у січні 1933 року. До цього 
часу кішок і собак у місті не залишилося, 
були випадки і людоїдства».

У Житомирі біля «Сумуючого Янгола» 
вшанували пам’ять жертв голодоморів

Валерія Наумова

Зріжуть 13 багато-
річних рослин.

Під час засідання виконавчого 
комітету Житомирської міської 
ради 20 листопада вирішили на-
дати дозвіл на те, щоб прибрати 
дерева по вулиці Грушевського, 
які заважають реконструкції тро-
туарів. Загалом зрізати хочуть 
13 дерев.

За словами заступниці на-
чальника КП «Інспекція з благо-
устрою» Тетяни Степаницької, 
дерева, що ростуть вулицею Гру-

шевського, можуть зруйнувати 
новий тротуар, тому краще їх 
зрізати.

«Ми вже мали досвід, коли на-
магалися зберегти дерева під час 
реконструкції інших тротуарів, 
проте деякі з них кореневою сис-
темою руйнують бортовий камінь. 
Тому було обстежено і вирішено 
видалити 13 дерев, які заважають 
якісному ремонту тротуару. Крім 
того, є рекомендації профільної 
комісії – обстежити решту дерев 
з приводу потреби у їх видаленні, 
бо частина похилились, частина 
коренями руйнує покриття», – по-
відомила Тетяна Степаницька.

На заміну зрізаним праців-
ники «Зеленбуду» висадять нові 
дерева.

Житомирський 
виконком дозволив 
зрізати дерева, 
що заважають 
реконструкції 
тротуарів

Ірина Хоцька

Мова йтиме про 
нещодавні зміни 
в українському зако-
нодавстві від 19 лис-
топада, котрі катего-
рично забороняють 
водіям автомобілів 
перевозити дітей без 
спеціальних на те 
автокрісел. Поширю-
ється парламентське 
рішення і на водіїв 
служб таксі, але, як 
виявилося, самі вони 
ще не готові до таких 
змін.

Нагадаємо, що під час на-
шого останнього спілкування 
з пресофіцером патрульної 
служби поліції у Житомир-

ській області Ігорем Іванюком 
з’ясувалося, що, відповідно до 
вимог прийнятого парламен-
том рішення, відмовитися від 
використання дитячих авто-
крісел має право виключно 
комунальний транспорт міс-
та. А ось, приміром, на служ-
би таксі це правило не діє. 
Їм в обов`язковому порядку 
треба закупити дитячі авто-
крісла. Проте, як виявилося, 
місцеві таксисти зовсім не 
готові до такого…

Ми звернулися до 3-х най-
популярніших служб таксі 
(з об`єктивних на те причин 
назви служб не розголошуємо – 
авт.) у м. Житомирі з проханням 
подати машину з автокріслом, 
оскільки запланована поїздка 
з дитиною.

На жаль, у 2-х службах із 
3-х оператори заявили: «Наша 
служба не має автівок зі встанов-
леними дитячими автокріслами. 
Машину ми вам можемо подати 
без проблем, але автокрісла там 
не буде».

Проте хочуть служби таксі 
чи ні, але закупити автокріс-

ла доведеться абсолютно всім 
і в нагальному порядку.

«Відсутність автокрісла в таксі 
може стати причиною зупинки 
водія. Безпека є безпекою, тому 
штрафувати будуть всіх без ви-
нятку за порушення діючої нор-
ми», – підтвердила інформацію 
пресофіцер патрульної служби 
поліції у Житомирській області 
Тетяна Носадчук.

Проте таку «тенденцію» зміг 
порушити один-єдиний пере-
візник «Пілот». Щоправда, за-
купівля автокрісел є проблемою 
самих таксистів, котрі вони ма-
ють придбати з власної кишені. 
Про це нам стало відомо зі слів 
одного із таксистів вищезгада-
ної служби. Зауважимо, що така 
функція не буде безкоштовною 
для пасажирів.

«Тариф тоді не буде мінімаль-
ним. Треба буде додатково допла-
чувати за дитяче крісло», – повідо-
мив таксист служби «Пілот».

Насамкінець зазначимо, що 
замовити машину з дитячим 
автокріслом можна через дода-
ток «Taxi Pilot 3388» або ж через 
оператора call-центру.

Маєш дитину –  
на таксі не поїдеш
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Проблеми теплопостачання, 
або Чому так буває: до стіни – 
тепло, а всередині – холод?

Микола Корзун

Майже місяць 
минув з тих пір, як 
у Житомирі стартував 
черговий опалюваль-
ний сезон. Нинішня 
осінь виявилася 
досить теплою, і ко-
мунальникам, так 
само, як і мешканцям 
багатоквартирних 
будинків, однозначно 
пощастило: про опа-
лення у квартирах 
житомирян почали 
говорити аж 28 жов-
тня 2019-го року.

Здавалося б, за цей час і кому-
нальники, і балансоутримувачі 
будинків змогли підготуватися 
до старту опалювального сезону 
якнайкращим чином. Одразу ска-
жемо: якнайкраще – не вийшло. 
Дивно, але вже другий рік поспіль 
прогалини і прорахунки на старті 
опалювального сезону фіксуються 
у мікрорайоні, куди вкладені фан-
тастично великі кошти, призначені 
для модернізації і теплопостачання 
і, звісно ж, умов життя мешканців 
будинків. Йдеться про низку бу-
динків у мікрорайоні «Хмільники», 
або, зрозумілою для житомирян 
мовою – у мікрорайоні Маликова. 
Якщо минулого року мешканці 
цього мікрорайону дочекалися 
тепла після завершення ремонт-
них робіт аж у листопаді 2018-го, 
коли на вулиці вирував холод, то 
нинішнього року черговий етап 
ремонтів та оновлень тепломере-
жі було завершено задовго до на-
стання морозів. Здавалося б, сумні 
минулорічні уроки було враховано.

Відсутність тепла 
у квартирах – не брехня, 
а прикра реальність

Але насправді виявилося, що 
це не так. Опалювальний сезон 
у мікрорайоні Маликова розпо-
чався синхронно із початком опа-
лення у всьому Житомирі. Однак 
саме звідси, від мешканців будин-
ків, оснащених індивідуальними 
тепловими пунктами та новими 

лініями теплотраси, нарікань 
було найбільше. По суті тривожні 
сигнали, дзвінки, заяви та звер-
нення на адресу комунальників 
від мешканців мікрорайону Ма-
ликова надходять безперервним 
потоком вже три тижні. Майже 
щодня у мережі Фейсбук, де меш-
канці мікрорайону створили для 
спілкування між собою окрему 
сторінку, можна побачити, прочи-
тати і навіть відчути, як і де, за яки-
ми конкретними адресами, люди 
страждають від холоду в оселях. 
Варто відзначити активну роботу 
депутатів Житомирської міської 
ради, які уважно і достатньо опе-
ративно реагують на звернення 
своїх виборців щодо відсутності 
тепла у домівках. Тетяна Онопрієн-
ко та Ігор Скоропад ледь не щодня 
зустрічаються зі своїми виборцями 
і переадресовують їх нарікання 
та скарги до керівників КП «Жи-
томиртеплокомуненерго». Заува-
жимо, що персонал комунальних 
служб справді намагається нала-
годити та відрегулювати процес 
надходження тепла до будинків 
вищезгаданого мікрорайону. І, тим 
не менше, сигнали про холод у ба-
тареях, про те, що навіть у кімнати 
однієї квартири тепло надходить 
із дивними перепадами і перерва-
ми, продовжують надходити до 
диспетчерів котельні, на адресу 
«гарячої лінії» і, звісно ж, до депу-
татів Житомирської міської ради. 
Особливо рясніє зверненнями від 
сусідів-виборців телефон Тетяни 
Онопрієнко, яка змушена ледь не 
щодня стукати у двері чиновників, 
керівників міста, але найпершим 
чином – звертатись до виконавця 
послуги із теплопостачання. Так, 
керівникам КП «Житомиртепло-
комуненерго» особливо дістається 
за прогалини у теплопостачанні 
будинків саме від депутата з мі-
крорайону Маликова. Дійшло 
до того, що директор КП «Жито-
миртеплокомуненерго» Дмитро 
Рогожин назвав інформацію про 
відсутність тепла у будинках мі-
крорайону Маликова… брехнею. 
За його словами, лише у двох 
будинках мікрорайону мешканці 
мали проблеми із теплопоста-
чанням. Ну а решта мешканців 
мікрорайону Маликова проблем 
із обігріву своїх квартир начеб-
то й не мають. І якраз із таким 
твердженням про «окремі недо-
ліки» у процесі теплопостачання 
мешканці будинків мікрорайону 
Маликова категорично не згод-

ні. 25-го листопада 2019-го року 
ціла представницька делегація від 
жителів найбільш постраждалого 
мікрорайону Житомира прийшла 
до кабінету заступника житомир-
ського міського голови Сергія Кон-
дратюка. Учасниками зібрання, 
яке тривало майже півтори годи-
ни, були і теплопостачальники, 
і балансоутримувачі житлового 
фонду – керівники «Домкому» та 
ЖБК-2. Звісно ж, на зібранні були 
присутніми депутати міськради 
Тетяна Онопрієнко та Ігор Скоро-
пад. Наголосимо і уточнимо: у ка-
бінеті заступника мера зібралися 
мешканці 11-ти будинків бульвару 
Польського та вулиць Маликова 
і Клосовського.

На що скаржаться люди? 
Або хто винуватий 
і що робити?

Якщо коротко і лаконічно – на 
відсутність тепла у помешканнях. 
Якщо детальніше, то якраз у ході 
зустрічі у кабінеті С. Кондратюка 
25 листопада 2019-го року пролу-
нало калейдоскопічно багато скарг 
і нарікань щодо перебоїв із надхо-
дженням тепла до помешкань бу-
динків мікрорайону. На нараді їх 
було більше десяти, але насправді 
тривожні сигнали про перебої із 
теплопостачанням надходять від 
більшої кількості помешкань. 
Чому так сталося, що оновлені те-
пломагістралі, а також встановлені 
у майже півсотні будинків інди-
відуальні теплові пункти (ІТП) не 
можуть забезпечити нормального 
теплозабезпечення у квартирах 

і навпаки – приносять страждання 
і призводять до зливи нарікань 
з боку людей? Мешканці мікро-
району Маликова вже майже два 
роки не лише чують розмови про 
модернізацію тепломагістралей та 
встановлення сучасного обладнан-
ня для покращення теплозабезпе-
чення їх будинків, але й реально 
бачать, як влітку й восени ці ре-
монти та оснащення проходять, 
як-то кажуть, у реальному житті. 
Але приходить пора початку опа-
лювального сезону, і вже другий 
рік поспіль люди мають купу 
клопотів та проблем. По-перше, 
мешканці проблемних будинків 
із мікрорайону Маликова ледь 
не в один голос кажуть про те, 
що персонал житлово-експлу-
атаційних організацій працює 
по-своєму і за своїми правилами, 
а представники «Житомиртепло-
комуненерго» – за своїми. Хтозна, 
чиї правила чи норми кращі та 
досконаліші, однак від такої не-
узгодженості страждають меш-
канці «холодних» осель. Те, що 
упродовж трьох тижнів від стар-
ту опалювального сезону тепло 
в домівках жителів мікрорайону 
Маликова карколомно швидко 
з’являлось, а потім зникало до 
чергового «спалаху», пояснити 
зрозумілими аргументами під 
час наради у мерії 25 листопада 
2019-го року так ніхто і не зміг. 
Представники «Житомиртепло-
комуненерго» кажуть, що тепло-
носій від котельні до стіни житло-
вого будинку справно надходить, 
а вже там, всередині, відбуваються 
дивні, а насправді – ганебні речі. 

Тепло кудись зникає, дівається, 
а якщо з’являється, то несподівано 
і епізодично. Представники «Дом-
кому» та ЖБК-2, які опікуються 
мережами всередині житлових 
будинків, також розводять руками: 
мовляв, робимо, що можемо і що 
у наших силах. Про індивідуаль-
ні теплові пункти (ІТП), які мали 
відігравати у процесі тепломо-
дернізації будинків мікрорайону 
Маликова ледь не ключову роль, 
говорять мало і неохоче. Відчу-
вається, що процес встановлен-
ня і особливо – налаштування 
роботи ІТП потребує особливої 
уваги. Вже сьогодні очевидно, що 
повноцінна робота ІТП, які мають 
забезпечити гарантоване і якісне 
теплопостачання будинків мікро-
району Маликова, – це поки що 
слова і гарні запевнення. За всіма 
характеристиками ІТП справді 
мають покращити ситуацію із 
теплопостачанням, але у нас 
поки що з цим не виходить. При-
чому виявляється це тоді, коли 
приходить зима і житло людей 
залишається без тепла. Очевид-
но, що у подібній ситуації своє 
вагоме слово має сказати міська 
влада. Адже усім відомо, що бю-
джет міста Житомира практично 
завжди і, як правило – за першої 
нагоди, задовольняє прохання та 
звернення керівництва КП «Жи-
томиртеплокомуненерго» щодо 
надходження коштів, допомоги, 
дотації і т. п. Тому й реакція кому-
нальників має бути адекватною.

Зрештою, підсумки наради від 
25 листопада 2019-го року у кабі-
неті заступника мера Житомира 
поки що видаються половинчасти-
ми. Але вже 28 листопада (за три 
дні від часу наради) комунальники 
мають вирішити усі складнощі із 
теплопостачанням проблемних бу-
динків на бульварі Польському і на 
вулицях Маликова та Клосовського. 
До того ж заступник міського голо-
ви Cергій Кондратюк зобов’язав 
керівників КП «Житомиртепло-
комуненерго» з’ясувати усі деталі 
обліку реального теплопостачання, 
за яке мешканцям будинків при-
йдуть відповідні квитанції. Проте 
вже за кілька днів, якраз тоді, коли 
читач прочитає ці рядки, стане 
остаточно зрозуміло, чи ситуація 
із теплопостачанням будинків 
у мікрорайоні Маликова нарешті 
нормалізувалась, чи й надалі ко-
мунальники з’ясовуватимуть межі 
своєї відповідальності від котельні 
до стіни.

 Жителі Маликова скаржаться на перебої з теплопостачанням  
     у кабінеті заступника міського голови Сергія Кондратюка
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Ірина Хоцька

У Житомирській 
області вже зафіксо-
вано 3 випадки смер-
тей людей через пере-
охолодження. При 
цьому про терміни 
відкриття пунктів 
обігріву у місті досі 
невідомо.

Про таку доволі невтішну 
статистику стало відомо зі слів 
начальника управління з питань 
цивільного захисту населення та 

оборонної роботи Житомирської 
обласної державної адміністрації 
Сергія Безносюка.

«Ще не було сильних морозів, 
але вже від переохолодження 2 
людини загинуло. Це люди з Чуд-
нівського та Олевського районів. 
Причиною того, що вони замерз-
ли, став стан тяжкого алкогольно-
го сп̀ яніння померлих», – повідо-
мив пан Сергій.

Як ми нещодавно повідо-
мляли, 3-й випадок нещасного 
інциденту стався зовсім нещо-
давно, а точніше – 23 листопада 
2019 року.

Але незважаючи на це, на-
чальник управління ще досі не 
має детальних вказівок та термі-
нів від керівництва міста щодо 
відкриття обігрівальних пунктів 
у цьому сезоні, але запевняє, що 
готовий до активної та плідної 
роботи у цій справі. «26 вересня 
ми вже затвердили план дій сто-
совно організації пунктів обігріву. 
Там чітко вказано, хто створює 
резерв наметів, їх розташування 
тощо. Як тільки знизиться темпе-
ратура – вони розпочнуть свою 
роботу», – запевнив нас Сергій 
Безносюк.

Руслан Мороз

22 листопада у Жи-
томирській ОДА 
провели третій етап 
конкурсу на посаду 
директора депар-
таменту культури, 
молоді та спорту – 
співбесіди.

За їх результатами конкурсна 
комісія не встановила жодної кан-
дидатури з позитивним рейтингом 

для проведення наступного етапу – 
співбесіди з головою облдержадмі-
ністрації Віталієм Бунечком.

«Дякую конкурсній комісії 
за доброчесну та неупереджену 
роботу. Повторний конкурс буде 
оголошений найближчим часом. 
Сподіваюсь, що наступного разу 
ми визначимо достойного пере-
можця», – сказав Віталій Бунечко.

За інформацією служби 
управління персоналом апара-
ту ОДА, черговий етап конкурсу 
проходили 5 кандидатів.

Оголошення про початок 
нового конкурсу буде опубліко-
вано незабаром на сайті Єдиного 
реєстру НАДС та на сайті ОДА.

У Житомирі 
безхатькам не 
зігрітися: перший сніг 
випав, а у місті досі 
не розпочали роботу 
пункти обігріву

Відбудеться 
повторний конкурс 
на посаду директора 
департаменту культури, 
молоді та спорту

Ірина Хоцька

На місці демонто-
ваного атракціону 
«Ромашка» у парку 
ім. Ю. Гагаріна місце-
ва влада встановила 
новий атракціон 
«Лебеді» вартістю 
у 860 тис. гривень.

Ми поцікавилися у директора 
КП «Парк» Житомирської міської 
ради Ігоря Леонченка стосовно 
того, чому вибір впав саме на «Ле-
бедів».

«Із самого початку ми шука-
ли найменшу вартість, котру ми 
маємо сплатити за атракціони. 
Ми обирали їх на абсолютно 
прозорому аукціоні», – пояснив 
Ігор Олександрович. Офіційне 
відкриття «Лебедів» планується 
вже у 2020 році.

Також ми довідалися, що най-
старішому атракціону, котрий зна-
ходиться у парку ім. Ю. Гагаріна, 
цьогоріч виповнилося 63 роки. 
Проте навіть незважаючи на зна-
чний вік атракціонів, за словами 
директора КП «Парк», місцеві 
каруселі щорічно проходять екс-
пертну оцінку фахівців, що ви-

значають рівень безпечності їх 
експлуатації.

«Ми в нагальному порядку 
постійно та ретельно перевіряє-
мо їх стан та тримаємо ситуацію 
під контролем», – зауважив Ігор 
Леонченко.

Нагадаємо, що зараз вартість 
дитячих квитків складає 12 гри-
вень, а дорослих – 20 гривень. 
Проте з відкриттям наступного 
сезону варто очікувати квитки від 
15 гривень за дитину та 25 – за од-
ного дорослого.

Валерія Наумова

Вже кілька тижнів 
у центрі Житомира 
функціонує нова до-
рожня розмітка.

За цей час люди ділилися різ-
ними думками щодо нової схеми 
руху: дехто висловлював своє невдо-
волення, мовляв, незручно їздити, 
інші ж говорили про те, що треба 
звикнути і що розмітка подобаєть-
ся. На сайті електронних петицій 
до Житомирської міської ради на-
віть з’явилася пропозиція від міс-
тян із наступним текстом: «Щоб 
позбутися заторів – повернути 
попередній варіант дорожньої роз-
мітки на площі Соборній, а саме: 

по центру круг, по стороні офісу 
МТС та Житомирського районного 
суду перпендикулярно тротуарам 
парковка для легкових авто».

Журналісти редакції «20 хви-
лин» звернулися за коментарем 
з цього приводу до заступника 
міського голови Дмитра Ткачука.

«Це – не високе мистецтво, 
це – організація дорожнього руху, 
і тим, хто порушують правила, їм 
часто не подобається існування 
самих правил. Той, хто звик їздити 
швидко, йому не подобається те, 
що треба зменшувати швидкість, 
той, хто не знає ПДР і їде непра-
вильно через коло, тому не подо-
бається така організація, бо вона 
є для нього незнайомою.

Якщо в петиції чи у будь-яких 
зверненнях є якісь конструктив-
ні зауваження чи пропозиції, то 
вони обов’язково будуть врахо-

вані. Позиція «мені не подоба-
ється», не знаю, що тут можна 
розглянути чи до яких висновків 
можна прийти, коли просто ка-
жуть «не подобається», – проко-
ментував Дмитро Ткачук.

Також ми вирішили дізнатися, 
як використовуватимуть вільний 
простір зі сторони аптеки.

«По вільному простору у ве-
ресні був презентований варіант 
заходів, які там можуть бути реа-
лізовані. Зараз впродовж зимового 
періоду створена робоча група, 
яка опрацьовує подальший роз-
виток майдану Соборного і пло-
щі Перемоги в цілому, і по даній 
ділянці будуть запропоновані на 
весну варіанти рішень по тому, як 
його облаштувати. Зрозуміло, що 
в зимовий період проводити там 
якісь активності не буде доціль-
ним», – пояснив Дмитро Ткачук.

Радянським атракціонам – 
по 63 роки: на зміну їм закупили 
білосніжних «Лебедів»

Житомиряни просять 
повернути попередню 
розмітку на площі Соборній
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Чи можна звільнитись 
у день подачі заяви 
про звільнення ?

До Олевського бюро пра-
вової допомоги звернувся 
Петро Романюк (ім’я та 
прізвище змінені з етичних 
міркувань, – прим. автора). 
Чоловіка цікавило, чи мож-
на звільнитись у день по-
дачі заяви про звільнення. 
Консультацію в межах про-
єкту «Я маю право» надали 
фахівці Олевського бюро 
правової допомоги.

В українському законо-
давстві передбачені виключ-
ні випадки, коли власник або 
уповноважений ним орган 
повинен розірвати трудовий 
договір у строк, про який про-
сить працівник (ч. 1 ст. 38 
КЗПП України).

•у разі, коли заява праців-
ника про звільнення з роботи 
за власним бажанням зумов-
лена неможливістю продовжу-
вати роботу (переїзд на нове 
місце проживання);

•переведення чоловіка або 
дружини на роботу в іншу міс-
цевість;

•вступ до навчального за-
кладу;

•неможливість проживання 
у даній місцевості, підтвер-
джена медичним висновком;

•вагітність;
•догляд за дитиною до до-

сягнення нею чотирнадця-
тирічного віку або дитиною 
з інвалідністю;

•догляд за хворим членом 
сім'ї відповідно до медично-
го висновку або особою з ін-
валідністю I групи; вихід на 
пенсію;

•прийняття на роботу за 
конкурсом, а також з інших 
поважних причин.

Для того, щоб звільнитись 
у бажаний строк, замало в за-
яві про звільнення зазначити 
поважну обставину, передба-
чену ч. 1 ст. 38 КЗПП України. 
Будь-який із зазначених ви-
падків повинен бути докумен-
тально підтверджений.

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

Більше інформації про 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» – 
на сайті pravo.minjust.gov.ua 
та за номером 0 800 213103 
(єдиний контакт-центр на-
дання безоплатної правової 
допомоги).

КОЛОНКА

Ірина Хоцька

Мова йтиме про те, 
як «діти Гіпократа» 
вимагали з тяжкохво-
рих людей платити їм 
в кишеню за одужан-
ня та відмовлялися 
лікувати тих, хто не 
погоджувався з цим.

Біль, сльози, тяжкий шлях до 
одужання та втрачені надії – саме 
такий спектр внутрішніх емоцій 
відчувають пацієнти столичного 
Інституту раку, починаючи актив-
ну боротьбу за власне життя. Для 
більшості людей – це велике горе, 
але не для керівництва головної 
лікарні країни. На превеликий 
жаль, ці люди приймають вели-
ку людську біду лише за джерело 
фінансування свого розкішного 
способу життя…

«Просто так ганяти за хвори-
ми вхолосту ніхто не буде, щоб 
вони навіть помочі нам не надали. 
Ми – лікарня, а не благодійний 
заклад. Ти не у карман проси, 
а так начебто у благодійну касу 
інституту, да… і чек так. Ми їм ве-
лику справу робимо, а вони нам 
хоч якусь маленьку, але повинні 
надати, так?» – такими страшни-
ми словами розпочав черговий 
«навчальний» ранок лікар-хіміо-
терапевт Олександр Шепель для 
своїх колег.

Про цю жахливу цинічну ситу-
ацію стало відомо завдяки зробле-
ним відеозаписам з прихованих 
відеокамер, котрі були влаштовані 
у кабінеті завідувача поліклініки 
Інституту раку Аркадія Висоцько-

го та того самого лікаря-хіміотера-
певта Олександра Шепеля, котрий 
і навчав медперсонал закладу, як 
правильно змушувати людей при-
мусово робити внески у начебто 
благодійну касу закладу.

«Народ дурний, як пробка. 
Поки самі не почнемо робити, 
ніхто сам і не зробить нам. Будьте 
артистами. Там, наприклад, ой-
кніть і скажіть, що ми тільки ліків 
на 10 тис. гривень виписали, до-
поможіть хоч трохи державі, щоб 
ми існували. От заходить до нас 
пацієнт, а ми йому одразу і говори-
мо, що він нам має трошечки до-
помогти. Хоча б 700 гривень у касу 
покласти», – вчив лікарів-онкологів 
брудній схемі вимагання коштів 
з хворих людей пан Шепель.

У той же час, зовсім втративши 

сором від жадоби власної нажи-
ви на людському горі, золоті ідеї 
збагачення на людях активно під-
тримує і завідувач поліклініки Ін-
ституту раку Аркадій Висоцький, 
котрий виявився ще кмітливішим 
у корупційних схемах і з тим са-
мим Олександром Шепелем роз-
роблює план з продажу медичних 
препаратів своїм пацієнтам, котрі 
закуповує держава і котрі мають 
надаватися людям абсолютно без-
оплатно за нагальної потреби.

«Робити будемо так: пропо-
нуємо людині хороший препа-
рат, але попереджаємо, що це не 
панацея. Наша звичайна схема: 
припустимо, ми можемо забез-
печити цими препаратами, але ж 
є більш оптимальний варіант, але 
він коштує 3 тис. гривень. Він там 

начебто краще, але вирішувати 
хворому. І ми обіцяємо, що на-
ступний цикл забезпечимо пре-
паратами. Людина сидить думає, 
і ми їй говоримо, що препарат за 
130 тис. гривень точно надійний. 
Вона-то його точно купить, а він 
є безкоштовним. Ось так», – без 
навіть і найменшого сердечного 
колихання розповідає Аркадій 
Висоцький Олександрові Шепелю.

Одразу після оприлюднення 
на просторах Інтернет-мережі 
скандального відеозапису за цю 
справу взялася поліція з прове-
денням нагального досудового 
слідства. Після цього наприкінці 
вересня 2019 року справа була 
передана до суду. Шепелю та Ви-
соцькому інкримінують скоєння 
кримінальних злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 184 (порушення 
права на безоплатну медичну до-
помогу) і ч. 3 ст. 191 (заволодіння 
чужим майном шляхом зловжи-
вання службовою особою своїм 
службовим становищем, вчинене 
повторно) КК України.

На журналістські запитання 
про те, яка подальша доля «пере-
вертнів» у білих халатах, відділ 
комунікації поліції м. Києва від-
повів: «Суд обрав підозрюваним за-
побіжний захід у вигляді тримання 
під вартою із внесенням застави 
у розмірі 160 тис. 560 грн кожному».

P. S. Ця страшенна ситуація 
гарно демонструє, що жага до 
шалених грошей і неймовір-
ного збагачення модифікує 
людську совість. Так, це завжди 
існувало посеред нас, але ні 
в якому разі не можна нажива-
тися на людській трагедії. Жод-
ним чином. Будьте обережні: 
хтозна, скільки таких горе-ес-
кулапів «лікують» важкохворих 
за подібними схемами.

Руслан Мороз

В одному з будин-
ків по вулиці Не-
бесної Сотні жінка 
намагалася вночі 
спуститися з п’ятого 
поверху по прости-
радлах.

Жахлива та одночасна до-
сить незвичайна подія відбулася 
24 листопада приблизно о 23:40 
в одному із будинків по вулиці 

Небесної Сотні.
Жінка приблизно п’ятдесяти 

років, зловживаючи алкогольни-
ми напоями разом зі своїм спів-
мешканцем, вирішила раптово 
після суперечки покинути при-
міщення. Хоча справа відбува-
лася на п’ятому поверсі будинку, 
житомирську Рапунцель це не 
зупинило.

Жінка зв’язала у міцний канат 
дві ковдри і простирадло та роз-
почала спуск, нібито справжня 
казкова героїня. Але надлишок 
випитого спиртного трошки зава-
див пригоді. Впевнено подолавши 
дві ковдри, наша Рапунцель не 
змогла передбачити, що прости-
радло не розраховане на такий 

вантаж і не витримає її.
Впавши з досить великої висо-

ти, жіночка отримала лише забій 
м’яких тканин та струс головного 
мозку. Інших травм викликана 
на місце пригоди швидка не 
встановила.

Як нам повідомили у пре-
сслужбі патрульної поліції, на 
той час патруль проїжджав повз 
будинку, тому дивно, що відваж-
на скалолазка не впала на саму 
патрульну машину, можна ска-
зати, прямо на голову.

За словами сусідів, сім’я не-
благополучна, майже щоночі 
були чутні крики, але відповідні 
служби чомусь не реагували на 
скарги сусідів.

Корупція в Інституті раку: близько 130 тис. 
гривень керівництво закладу вимагало  
за привернення лікарської уваги до хворих

Рапунцель по-житомирськи напідпитку
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Обираємо меблі 
для облаштування  
приватного 
будинку
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Коли ви вже закінчили будів-
ництво приватного будинку, важ-
ливо облаштувати його якісними 
меблями, оскільки це допоможе 
сформувати вдома комфортні 
умови життя. Не забувайте, що 
сьогодні існує безліч компаній, які 
пропонують меблі різної якості та 
типу, проте обирати з них важ-
ливо лише ті, що вирізняються 
надійністю, якістю та перевірені 
часом. Якщо вам важливо, аби ме-
блі слугували довго і надійно, тоді 
обирайте їх враховуючи усі деталі.

Для початку варто визначи-
ти особливості облаштування 
свого приватного будинку, адже 
від розміщення меблів залежить 
комфорт та якість вашого життя.

Особливості  
облаштування житла

Займаючись обстановкою бу-
динку, необхідно врахувати без-
ліч питань: розмір житла, його 
форму, висоту стель, кількість кім-
нат, їх розташування, особливості 
комунікацій, колір стін, підлоги 
і стелі. Важливе значення має за-
думаний стиль житла.

Розібравшись з перерахова-
ними питаннями, переходьте до 
першого етапу організації – пла-
нування простору. Для цього ро-
блять точні виміри приміщення, 
підбирають бажаний набір ме-
блевих предметів і відтворюють їх 
на розкресленому аркуші паперу, 
попередньо зменшивши в масш-

табі. Для більшої зручності можна 
накреслити конкретне приміщен-
ня (природно, в зменшеному роз-
мірі), на іншому аркуші паперу 
намалювати всі елементи меблів 
з дотриманням обраного раніше 
масштабу, вирізати їх і прикласти 
до листа з кімнатою.

Макетний спосіб допоможе ви-
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Облаштовуємо будинок 
покроково

Крок № 1
Встановіть центр кожної кім-

нати, те, від чого буде відходити 
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дартів, можуть виділити інший, 
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стандартне вікно, камін, картина, 
акваріум, старовинна вітрина, ар-
хаїчне крісло або скриня відмінно 
підійдуть для таких цілей.

Крок № 2
Вибравши центр, подумайте 

про те, як його виділити. Для 
головного елементу приміщення 
підбирають найбільш видне міс-
це, щоб гості могли оцінити його 
унікальність.

Крок № 3
Станьте у дверному отворі й 

уявіть майбутню кімнату в завер-
шеному вигляді. Центр повинен 
бути на найвиднішому місці. Ре-
шта предметів меблювання його 
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Крок № 4
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що потрібно для конкретного 
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поставте меблі, необхідні ви-
ключно для прийняття гостей, 
в спальні – для забезпечення по-
вноцінного нічного відпочинку, 
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простір, зробити його просторі-
шим і вільнішим.

Крок № 5
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Крок № 6
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джерела світла, як правило, не-
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ні-студії використовуйте меблі для 
зонування. Вони стануть не тільки 
додатковим місцем для зберігання 
речей, а й цікавим способом роз-
межування простору.

Якщо мова йде про облашту-
вання малогабаритних кімнат, по-
старайтеся візуально розширити 
простір, зробити приміщення 
просторішим і світлішим. З цією 
метою використовують меблі 
з глянсовою поверхнею, великі 
дзеркала, скло, металеві поверхні. 
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Висновок
Отож для правильного та 

зручного облаштування будинку 
мало лише придбати меблі, по-
трібно заздалегідь визначитися 
з їх розміщенням, надійністю, роз-
міром та дизайном, якщо ви хоче-
те, щоб інтер’єр було дотримано, 
а меблі слугували довго і додавали 
будинку затишку.
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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, АН ДІОНА
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», Бірвіль
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, Андеграунд
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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Руслан Мороз

У польському 
Кракові завершився 
фестиваль «Sky Stars 
Fest in autum Krakow» 
у межах «International 
Children and Youth 
Festival Contest». 
У ньому взяли участь 
вихованці модельно-
го агентства «Gloria 
models», які вразили 
журі на конкурсі 
у Польщі та вибороли 
собі перше місце.

На сьогодні модельне агент-
ство «Gloria models» досить відоме 
як у Житомирі, так і по всій Укра-
їні. Маленькі моделі за короткий 
проміжок часу встигають не тіль-
ки навчитись впевнено почувати 
себе на сцені, а й об'їздити всю 
Україну, побувати за її межами та 
отримати призи за кращі покази.

З приводу перемоги у Кракові 
ми розмовляємо з директоркою 
модельного агентства «Gloria 
models» Катериною Шуть. Це саме 
їй належить левова частина успіху 
агентства, адже щодня з ранку до 
пізнього вечора Катерина займа-
ється з дітьми та дорослими.

Катерина Шуть: Нам цього 
року пощастило відвідати Поль-
щу, а саме місто Краків. Організа-
торка даного фестивалю Наталія 
Надзельська сама запросила нас 
ще два місяці тому відвідати да-
ний захід, тому ми дуже ретельно 
готувалися і взяли в ньому участь. 
Фестиваль мав назву «Sky Stars 
Fest in autum Krakow». В ньому 
брали участь діти зі всіх куточків 
України та самої Польщі. Було вза-
галі 89 номерів: хореографія, во-
кал, моделінг, циркове мистецтво. 
Вразила кількість акробатичних 
номерів. І нам вдалося отримати 
найвищі нагороди.

Цього разу ми вирішили взяти 
простотою, ніжністю, щирістю. Ми 
зробили вихід акапельно під спів 
Карини Сотченко. А сам номер 
був театралізованим моделінгом: 
я грала роль мами, у мене було ві-
сім діток, які всі були одягнуті в од-
накових сукнях. Ми розіграли дану 
композицію, як мама віддає своїм 
дітям все і залишає їх продовжува-
ти життя, свій рід на своїй землі. 
Це було дійсно щиро, від початку 
нашого виходу зал затих, і повністю 
чотири хвилини ми працювали 
в абсолютній тиші. Було чутно тіль-
ки наші звуки та спів вокалістки. 
Коли завершився номер, деякі вста-
ли та хлопали нам стоячи. Лунали 
аплодисменти, і одноголосно журі 
присудило нам перше місце.

�� Руслан Мороз: Хто був 
режисером цього номера?

Катерина Шуть: У нас пра-
цює викладач Таміла Кучер, яка за 
нашою спільною ідеєю створила 
цей номер. Я давно виношувала цю 
ідею, тому що давно в мене вдома 
лежали ці сукні на дівчат різного 
віку. Це сукні моєї бабусі та моєї 
прабабусі. Всі сім майже однако-
вих суконь, і мені давно хотілося 
зробити номер під цікаву мелодію 
саме в цих сукнях. Коли виріши-
лося, що ми поїдемо до Польщі, 
я вже стовідсотково знала, що ми 
будемо тільки в цих сукнях і буде-
мо ставити номер під цю пісню. 
Зустрівшись з Тамілою, я внесла 
свої побажання, вона внесла свої 
пропозиції, таким чином, у нас 
вийшов спільний душевний номер.

�� Руслан Мороз: Хто ви-
конував вокальну партію?

Катерина Шуть: Нас вза-
галі їхало вісім учасників, я була 
їх керівником. Крім нашого 
моделінгу, в нас було ще дві во-
калістки – Карина Сотченко та 
Анастасія Корчевська. Вони ще 
окремо брали участь з іншими 
конкурсними номерами. Також 
був один танцювальний номер від 
Олександра Проценка та Анаста-
сії Прозор. Вони зайняли друге 
місце по хореографії. Анастасія 
Корчевська по вокалу взяла також 
перше місце. І найвищу нагороду, 
найвищу кількість балів отрима-
ла саме Карина Сотченко. Вона 
з нами постійно подорожує. Вона 
сама з міста Києва, але залюбки 
завжди приїжджає до Житоми-
ра. І саме вона виконувала пісню 
«Мамо» Бориса Олійника. Наш 
номер також називався «Мамо».

�� Руслан Мороз: Ви нео-
дноразово вже брали участь 
у всеукраїнських та міжна-
родних заходах, конкурсах, 
звідки постійно привозите 
призові місця, нагороди.

Катерина Шуть: Дійсно, це 
був не перший наш конкурс за 
кордоном. Я також знаю, що це 
був не останній наш міжнародний 
конкурс. За рахунком це, мабуть, 
восьмий наш закордонний кон-
курс. Але цього разу нас вразило 
все. Від привітання «добрий день» 
від організаторів до самого слова 
«до побачення!». Абсолютно все до 
деталі було продумано: екскурсії 
для дітей, розважальні заходи. 
Була ідеально складена програма 
для всіх учасників. Ми прогуляли-
ся по вечірньому Кракову, відвіда-
ли музей, центральний собор. На 
другий день вже брали участь у са-
мому фестивалі. Були дуже сильні, 
цікаві номери. Було дуже нелегко 
вистояти в даній конкуренції, тому 
що кожна дитина заслуговує на 
перемогу. Я побачила дуже вели-
ку працю і батьків, і викладачів, 
і самих дітей. Але я також знала, 
що ми дуже старалися, вечорами 
репетирували номер і вкладали 
в нього свою душу. Там головне 
було зіграти емоцію. І мені, як 
керівнику, прийшлося вжитися 
в роль мами, прийшлося заплака-
ти, прийшлося дійсно сумувати за 
своїми дітками, так, як у нас в но-
мері це було задумано. Треба було 
бути актрисою, щоб глядач зміг 
відчути і прийняти через себе всі 
емоції. Номер запам’ятався і гляда-
чам, і суддям. На мою думку, про 
нього ще будуть говорити в по-
дальшому у Житомирі, тому що 
я дуже хочу його показати нашому 
місту, нашим глядачам.

�� Руслан Мороз: А що 
вас вразило з того, що було 
представлено іншими учас-
никами фестивалю?

Катерина Шуть: Я хочу сказа-
ти, що наша Карина Сотченко вза-
галі отримала гран-прі фестивалю. 
І не було жодного глядача в залі, 
не було жодної людини, яка б не 

запам’ятала і не говорила про те, 
як вона виступає. Їй тринадцять 
років, але вона взяла найвищу на-
городу. Кожен із суддів поставив їй 
по десять балів. Це максимальна 
кількість балів. Вона настільки лег-
ко, настільки гармонійно відчуває 
себе на сцені, що їй може поза-
здрити кожен. Як керівник я та-
кож була задоволена її програмою. 
Цікаві акробатичні номери були 
у дитячої студії з Черкас. Маленькі 
діти по шість-сім років роблять 
таку велику кількість трюків у по-
вітрі, що перехоплює дихання. 
Я дивилася та думала, наскільки 
в нас талановита молодь, скільки 
там праці, скільки там сил, а голо-
вне – бажання дитини працювати 
і показувати такій рівень. Також 
дуже вразила танцювальна школа 
з Броварів, де дівчата виконува-
ли декілька танців. Але це був не 
просто танець, від включав дуже 
багато акробатичних елементів. 
Для мене ці номери також були 
шедевром.

�� Руслан Мороз: Ще раз 
повертаємось до того, що ви 
неодноразово привозили до 
міста перші місці, гран-прі 
з різноманітних конкурсів. 
Чи отримували ви допомогу 
від міста і області?

Катерина Шуть: Ми не має-
мо допомоги. Взагалі! Абсолютно 
все фінансування було за власний 
кошт. Це фінансування агентства, 
це фінансування батьків. Я нео-
дноразово про це говорила, що 
ми також потребуємо допомоги. 
Ми – одна з таких дитячих орга-
нізацій, модельних агентств, яка 
чесно отримує призові місця. 
Я вважаю, ми заслуговуємо на те, 
щоб діти отримали якусь відзнаку 
від міста, від області за те, що ми 
створюємо імідж нашого міста. 
Заслуговуємо ті ж самі дипломи, 
грамоти, подяки, заохочення. Це 
не дуже вартісне для міста, ці ди-
пломи, але вони дуже важливі для 
дитини. Коли діти бачать, що вони 
потрібні, їх праця варта уваги, її 
помічають та цінують. Наскільки 
кожній дитині було б приємно, 
кожній родині важливо принести 
в сім’ю цю ж грамоту чи диплом, 
що дитина така талановита. Ми 
не просто їздимо захищати своє 
ім’я. Ми не просто їздимо пред-
ставляти свою родину. Ми їздимо 
захищати честь міста. І віддаючи 
всю свою енергію, всі сили, ми 
привозимо ці нагороди.

Наше місто має гордитися 
нами, що ми – одні з тих, хто так 
наполегливо працює.

Житомирські дітлахи вразили журі  
на міжнародному фестивалі у Польщі  
та вибороли перше місто
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Найбільший житловий 
квартал Житомира «Гранд 
Сіті Домбровський» продо-
вжує рости. Унікальність за-
будови, безумовно, у її розмірі: 
5,2 га – площа цілого кварталу. 
Очікується 15 окремих секцій. 
Поруч із забудовою з’явиться 
приватний дитячий садочок, 
тенісний корт, майданчик для 
мініфутболу.

Ми поспілкувалися з керів-
ником центру продажів «Гранд 
Сіті Домбровський» Леонідом 
Бондарем і дізналися про осо-

бливості даної забудови.
��  Які особливості дано-

го житлового комплексу?
• Насамперед, окрім площі 

забудови, – це інфраструктура. 
На території комплексу буде ре-
алізований унікальний дитячий 
майданчик з атракціонами для 
активного відпочинку дітей.

«Гр а н д  С іт і  Дом б р о в -
ський» – комплекс закритого 
типу, з охороною та відеоспос-
тереженням. Сучасне освітлен-
ня, заправки для електромобі-

лей – все це про «Гранд Сіті».
«Комплекс розташований 

у місці з надзвичайною інфра-
структурою: дитячі садочки, 
школи, зупинки, магазини, тор-
говий центр. Комплекс в осно-
вному будується 10-поверховий. 
У нас у дозвільних документах 
є обмеження поверховості – 16 
поверхів», – пояснив керівник 
центру продажів «Гранд Сіті 
Домбровський» Леонід Бондарь.

Проєкти забудовника дуже 
популярні у Житомирі. Із тих, 
що вже успішно реалізовані, – 

ЖК «Полісся», ЖК «Перлини 
Корбутівки» та ЖК «Мистецькі 
Ворота», але житловий комп-
лекс «Гранд Сіті» – це абсолют-
но точно унікальна забудова.

�� На якому етапі зараз 
будівництво «Гранд Сіті»?

• За  5  міс яців  «Гран д 
Сіті» побудували повністю 1 
секцію. Хоча здається вона 
в експлуатацію аж у кінці 
2 кварталу наступного року. 
Ми завжди беремо часу з за-
пасом на виконання найрізно-
манітніших робіт, щоб люди 
мали можливість отримати 
житло вчасно.

Ми не просто будуємо, 
ми будуємо і здаємо в екс-
плуатацію за всіма нормами 
і по всіх інстанціях. То не є 
просто, але тим не менш на 
сьогодні ми вже продали 2,5 
секції, хоча у нас побудована 
поки тільки 1 секція. Тобто 
є довіра, динаміка, і далі ми 
будемо працювати і вдоско-
налюватися, – розповів керів-
ник центру продажів «Гранд 
Сіті Домбровський» Леонід 
Бондарь.

Найдинамічніший  
будівельний проєкт Житомира – 
«Гранд Сіті Домбровський»
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Руслан Мороз

За кілька 
днів – календарна 
зима, а у Житомирі 
розпочнеться вона 
з Михайла Жайворо-
на та Олега Озаряни-
на.

Саме 1 грудня, о 14:00, у Гна-
тюк Арт Центрі вони презентува-
тимуть свої нові поетичні збірки, 
що нещодавно вийшли друком 
у видавництві «Бук-Друк». Імена 
цих авторів добре знані у літера-
турних колах України, їхнє життя 
і творчість тісно пов’язані із Жи-
томиром.

Михайло Жайворон – член 
Національної спілки письменників 
України, заслужений журналіст 
України, учасник ліквідації аварії 
на ЧАЕС, автор більше десятка 
книг, три із яких – поетичні. Його 
поезія визнана однією із кращих 
на престижних всеукраїнських 
та міжнародних фестивалях. 

Скажімо, він є номінантом пер-
шої премії Ордену Карпатських 
лицарів «Краща книга» на IV Все-
українському поетичному фес-
тивалі «Карпатський Пегас-2018», 
дипломантом всеукраїнського 
фестивалю любовної лірики та 
авторської пісні, що проходив 
в Івано-Франківську, його вірші – 
найбільш цитовані у новому під-
ручнику «Українська мова» для 11 
класу поруч з рядками О. Гончара, 
Д. Павличка, Л. Костенко, В. Шкля-
ра, М. Дочинця, Г. Чубач та інших.

Цього разу Михайло Жайворон 
презентуватиме свою нову поетич-
ну «Білу книгу пророцтв», де за 
допомогою художнього інструмен-
тарію, зокрема, метафор та образів, 
не лише осмислює навколишній 
світ, минувшину і сьогодення, а й 
зазирає за лаштунки буденності 
і, таким чином, спонукає читача 
самому відкрити завісу потаємно-
го і незвіданого. До того ж ця книга 
ілюстрована всесвітньо відомим 
українським художником Юрієм 
Нагулком, виставка картин яко-
го наразі проходить саме у залах 
Гнатюк Арт Центру. Тож є гарна 
нагода прийти на презентацію 
і заодно оглянути виставку зна-
менитого художника.

Олег Антонюк (відомий чита-
чеві також як Олег Озарянин) – ко-
лишній військовий інженер-елек-
тронник і бізнесмен, але чуттєвий 
лірик, зі своїм уже сформованим 
світобаченням, своєю громадян-
ського позицією.

Він увірвався у літературу 
майже несподівано для провін-
ційного письменницького кола 

у 2011 році зі своєю першою 
поетичною збіркою «Минуты 
тишины». Потім з інтервалом 
у три роки з’явилися друком 
«Письма лучшему другу» та «400 
озарений», у 2017-му – «Любовные 
озарения», а згодом – досить ваго-
ме за обсягом видання ліричних 
поезій «Букет из меланхолий». Всі 
вони написані російською мовою, 

оскільки автор добре знається на 
лінгвістичному матеріалі, з яким 
зазвичай працює.

Наразі ми маємо справу із 
його новими ста віршами, на-
писаними українською, зібра-
ними у нову, вже шосту, збірку 
під назвою «Невблаганні». Усі 
вони чимось подібні до мозаїки, 
малюнок якої творять найрізно-
манітніші за кольором, розміром 
та фактурою шматочки смальти. 
Тут уміщені поезії іноді дуже 
відмінні одна від одної за тема-
тикою і за загальним художнім 
рівнем, проте об’єднує усі твори 
яскрава і надзвичайно потужна 
емоційність, яка так чи інакше 
проявляється на окремих зрізах 
поетики кожного із текстів – у те-
матиці, філософському наповне-
нні багатьох віршів, зрештою, 
у їхній стилістиці.

Про що б не писали поети, 
яких би тем вони не торкалися – 
усюди біль і співпереживання за 
долю України, яку розривають 
на частини зовнішні і внутрішні 
вороги, смуток за втраченими ілю-
зіями, роздуми про любов і зраду, 
життя і смерть, роль і місце митця 
на жаских прострілюваних пере-
хрестях долі.

Невблаганність білих пророцтв 

Ірина Хоцька

На додачу протя-
гом 2020-го року уряд 
створить ще 100 закла-
дів дошкільної освіти 
по всій Україні.

Про це на публічних консуль-
таціях з громадськістю повідомила 
заступниця міністра освіти та на-
уки Любомира Мандзій.

«До кінця 2020 року ми хо-
чемо створити ще 100 нових 
дошкільних закладів. Зараз 
області подають перелік тих 
закладів, які вони вважають для 
себе пріоритетними. Загалом 
до кінця 2024 року ми маємо 
закінчити з поняттям черги 
у дошкільні заклади», – заявила 
Мандзій.

За словами заступниці мі-
ністра МОН, кроки стосовно 
розв'язанн я цієї  проблеми 
мають бути різними в містах 
і селах, тому міністерство буде 
розглядати різні форми надан-
ня дошкільної освіти – від від-
криття приватних дитсадків, 
збільшення кількості груп ко-
роткого перебування у дошкіль-
них закладах та аж до створення 
дошкільних закладів на базі за-
кладів освіти.

Окрім цього, вона наголосила, 
що одним з питань, які МОН ви-
рішуватиме наступного року, буде 
зміна загальної суми заробітньої 
плати освітянам.

«Ми зараз працюємо над тим, 
щоб змінити фінансування, опла-
ту праці педпрацівників, маємо 
відповідне доручення уряду. Ду-
маю, що цю ситуацію до кінця 
2020 року ми вирішимо», – резю-
мувала заступниця міністерки 
освіти України.

До 2024-го року 
держава планує 
ліквідувати 
черги до дитячих 
садочків

Ірина Хоцька

У приміщенні 
обласної бібліоте-
ки ім. О. Ольжича 
25 листопада відбула-
ся презентація книги 
«Це теж зробила 
вона».

Під час проведення заходу 
автори зазначили, що публікація 
вищезгаданої книги висвітлює 
не лише тему гендерної рівності 
соціуму, а заразом розповідає 
нам про історії успіху найвідо-
міших жінок України. Причому 
насамперед автори книги орієн-
тувалися на дитячу та підліткову 
читацьку аудиторію.

«Моя шестирічна донька 
мріє стати архітекторкою. Тож 
цей текст адресований як най-
ширшій аудиторії, так і цілком 
конкретній дівчинці, яка не уяв-
ляє свого життя без малювання, 
відвідує гурток образотворчого 
мистецтва, читає із татом і ма-
мою книги про архітектуру й 
живопис», – поділився власною 
мотивацію щодо написання цієї 

книги один із співавторів Леонід 
Калюжний.

Зазначимо,  що вперше 
ілюстрована книжка для дітей 
і підлітків була надрукована ще 
навесні 2018 року. Дана книж-
ка була створена у співпраці 
120 творців ілюстрацій і текстів, 
Національного демократичного 
інституту та київського видавни-
цтва «Видавництво».

«Вважаю проєкт "Це зробила 
вона" одним із найважливіших 

у нашому видавництві. Нам важ-
ливо, щоб всі дівчата та жінки 
знали своїх героїнь та мали 
приклади для наслідування», – 
повідомляє співзасновниця «Ви-
давництва» Лілія Омельяненко.

У найближчому майбут-
ньому видавці книги планують 
зробити закордонні презентації 
власного продукту. Анонси та ре-
цензії на книгу скоро з'являться 
на новинних, літературних і пра-
возахисних ресурсах України.

У Житомирі презентували 
книгу «Це теж зробила вона»
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Земельна реформа 
не обмежується ска-
суванням мораторію 
на продаж паїв. Це 
комплексна програма, 
спрямована на запро-
вадження прозорого 
і конкурентного зе-
мельного ринку.

Важливими її елементами є де-
централізація управління держав-
ними угіддями та запровадження 
електронних торгів. Центр громад-
ського моніторингу та контролю 
з’ясував деталі реформи.

Без Держгеокадастру
Верховна Рада ухвалила у пер-

шому читанні законопроєкт, який 
передає землі державної власності, 
розташовані за межами населених 
пунктів, у власність територіальних 
громад. Це означає, що контроль за 
ними переходить від Держгеока-
дастру до сільських, селищних та 
міських рад і обласних державних 
адміністрацій. Винятком є еколо-
гічні питання, якими займатиметь-
ся Державна екологічна інспекція.

«Чим це відрізняється від ситу-
ації, яка є зараз? Тим, що ви більше 
не ходите по обласних управліннях 
Держгеокадастру і не просите їх 
прийняти рішення про передачу. 
Натомість буде встановлена чітка 
такса, згідно з якою землі повністю 
переходять у вашу власність», – по-

яснив голова парламентського ко-
мітету з питань аграрної політики 
та земельних відносин Микола 
Сольський.

На думку експертів, 
ухвалення закону  
збільшить доходи  
місцевих рад.

Адже вони зможуть обирати 
тих орендарів, які запропонують 
кращі умови.

«Зараз 100% доходу від орен-
ди цих земель йде у конкретні 
місцеві бюджети, але кому здати 
їх в оренду, вирішує чиновник 
у Києві. Це принципово непра-
вильно», – наголосив один із авторів 
законопроєкту, народний депутат 
Мар’ян Заблоцький.

Місцеві ради зможуть зміню-
вати цільове призначення земель-
них ділянок приватної власності, 
а також затверджувати плани де-
тального планування території за 
межами населених пунктів. Крім 
того, спрощується процедура пого-
дження зняття ґрунтового покриву 
земельних ділянок та сертифікації 
землевпорядників.

Законопроєкт також скасовує 
зайві дозволи та дублювання про-
цедур перевірки документації із 
землеустрою і запроваджує низку 
інших важливих змін, які вдоскона-
лять механізм земельних відносин.

За словами експертів, такі 
нововведення повинні знищити 
корупційні схеми, що їх створили 
земельні чиновники. Адже сьогодні 
«вартість погоджень» закладається 

у ціну землевпорядної документа-
ції, і нерідко вона перевищує по-
ловину номінальної вартості робіт.

З електронним аукціоном
Будь-які дії із державною та 

комунальною землею – продаж 
чи передачу в оренду – громади 
зможуть здійснювати лише на 
незалежних, прозорих і конку-
рентних електронних торгах. Саме 
тому разом із земельною децен-
тралізацією депутати ухвалили 
у першому читанні закон про 
електронний аукціон.

«Сьогодні Земельний кодекс 
передбачає застарілу форму, 
коли учасники офлайн-аукціо-
нів мають бути присутніми на 
аукціоні фізично. Зрозуміло, що 
інформація про аукціони є ма-

лодоступною. Фактично торги 
проводяться без конкуренції. 
Держава та місцеві громади за-
знають величезних утрат», – за-
значила народна депутатка від 
фракції «Слуга народу» Роксолана 
Підласа, презентуючи проєкт.

Натомість автори закону про-
понують проводити земельні 
онлайн-аукціони у системі «Про-
зорро.Продажі». Вона вже довела 
свою ефективність в інших галузях 
і пройшла пілотне випробування 
у земельній сфері. З минулого лис-
топада частина громад продавала 
право оренди земельних ділянок за 
межами населених пунктів через 
цю систему. Результати виявились 
досить обнадійливими: електронні 
торги збільшували ціну оренди від 
двох до п’яти разів.

Для прикладу, у травні цього 
року Високівська сільська рада 
(Житомирська обл.) провела 
аукціон на оренду 10 земельних 
ділянок площею 273 га. Усі лоти 
були продані вище стартової ціни. 
А найдорожчий коштував на 526% 
більше. За результатами аукціону 
громада отримала до бюджету 
1,5 млн грн.

Ініціатори законопроєкту 
стверджують, що заклали га-
рантії ефективного і справед-
ливого процесу. Щоб запобігти 
махінаціям та відмовам від аук-
ціону, гарантійний внесок був 
збільшений до 30% стартової 
ціни ділянки або 30% стартового 
розміру річної плати за корис-
тування земельною ділянкою. 
При цьому орендарю надається 
першочергове право викупу ді-
лянки за максимальною ціною.

Відповідно до проєкту, макси-
мальний розмір лоту на торгах не 
перевищуватиме 20 га. За словами 
економістів, це дасть змогу при-
дбати землю малим фермерам.

«Це означає, що якщо ОТГ 
чи сільрада має у своїй власності 
100 га, то має бути сформовано 
5 лотів для продажу», – пояснив 
Микола Сольський.

На думку експертів, децен-
тралізація контролю за землею 
і можливість продавати державні 
ділянки на відкритих торгах до-
поможе побороти «земельну» 
корупцію та наповнити бюджети 
у регіонах. А це означає, що в селах 
з’являтимуться нові дороги, школи, 
клуби та магазини.

Ірина Хоцька

Міністерство со-
ціальної політики 
України спростувало 
інформацію про те, 
що Фонд соціального 
страхування України 
припинить виплати 
лікарняних і допомо-
ги у зв’язку із вагітніс-
тю і пологами.

«Сьогодні в медіа поширили 
інформацію про нібито призу-
пинення фінансування виплат 
лікарняних, у зв’язку з вагітністю 

та пологами, Фондом соціального 
страхування України. Повідомля-
ємо, що це не відповідає дійснос-
ті. Станом на сьогодні залишки 
на рахунку фонду складають 
429,4 млн грн, що є достатнім для 
проведення необхідних виплат 
у поточному місяці. Більше того, 
надходження до фонду форму-
ються щодня зі сплати єдиного 
соціального внеску роботодавця-
ми», – йдеться в оприлюдненому 
повідомленні пресслужби мініс-
терства.

Приводом до поширення такої 
інформації стала ситуація, коли 
керівника фонду соцстраху Євгена 
Баженкова Печерський суд Киє-
ва відновив на посаді керівника 
фонду, а державний реєстратор 
того самого дня до отримання 
повного тексту судового рішення 
призупинив виплати.

«Міністерство соціальної полі-
тики вважає цю ситуацію непри-
йнятною», – наголошується в заяві. 
18 листопада Мінсоцполітики 
вже звернулося до Міністерства 
юстиції з проханням скасувати 
дії державного реєстратора щодо 
реєстрації Баженкова як дирек-
тора виконавчої дирекції фонду. 
У міністерстві також сподіваються, 
що відповідні органи, які мають 
встановити правомірність віднов-
лення Баженкова на посаді, ухва-
лять об'єктивне та справедливе 
рішення.

«Мінсоцполітики докладе всіх 
зусиль для якнайшвидшого ви-
рішення ситуації і гарантує від-
новлення виплат. Для цього уряд 
затвердив склад урядової сторони 
правління фонду, щоб перевести 
роботу фонду в правове поле й 
уникнути таких маніпуляцій», – 

зазначила пресслужба.
Як повідомлялося, 20 листопа-

да пресслужба Фонду соціального 
страхування оприлюднила заяву 
директора виконавчої дирекції 
Євгена Баженкова, згідно з якою 
заплановані на рік витрати у на-
прямі матеріального забезпечен-
ня було вичерпано 19 листопада 
і фонд не може перерахувати ко-
шти за кожним із напрямів фінан-
сування більше, ніж затверджено 
у бюджеті фонду на 2019 рік.

«Відсьогодні ми не маємо пра-
ва їх (кошти – ІФ) перерахувати до 
внесення змін до річного бюдже-
ту», – заявив Баженков.

Раніше заступник міністра 
соцполітики Олег Коваль заявив, 
що ситуація, яка склалася у Фонді 
соціального страхування, «схожа 
на рейдерське захоплення», й зви-
нуватив Баженкова у незаконних 

діях із майном фонду за сприяння 
держреєстратора.

За інформацією Коваля, держ-
реєстратор незаконно в Єдиному 
державному реєстрі юридичних, 
фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань зазначив Ба-
женкова керівником виконавчого 
Фонду соцiального страхування, 
незважаючи на те, що повно-
важення щодо відновлення або 
звільнення директорів виконав-
чого фонду належать правлінню 
Фонду соцстрахування.

Водночас пресслужба ФСС по-
відомила, що Печерський райсуд 
Києва від 8 листопада 2019 скасу-
вав постанову правління фонду від 
15 травня 2018 року про звільнення 
директора виконавчої дирекції 
Фонду соцстрахування Баженкова, 
його було відновлено на посаді 
15 листопада 2019 року.

ЛІКАРНЯНІ І ДЕКРЕТНІ БУДУТЬ: Мінсоцполітики  
спростувало інформацію щодо призупинення держвиплат 

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: 
децентралізація та диджиталізація
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Ірина Хоцька

Певно, що будь-
кому з нас відомий 
випадок, коли люди-
ні щось треба по-
дарувати, але у неї 
начебто все є. Але 
мало хто знає, що 
наші банки вже ви-
рішили це питання 
і поруч з кредитними 
і дебетовими плас-
тиковими картками 
стали пропонувати 
передплачені картки 
або prepaid-картки. 
Що це таке – розбира-
ємося разом!

Що таке prepaid-картка
По суті це – банківський по-

дарунковий сертифікат, що має 
заздалегідь внесену на баланс 
суму.

Особливість такої кар-
ти полягає у миттєвій 

видачі грошей і від-
сутності прив'язки до 
рахунку.

Подарункові prepaid-карти 
зазвичай купують для когось 
в якості презенту, адже їх мож-
на використовувати для оплати 
у будь-якій торговельній точці. 
Найближчим аналогом цього 
продукту є подарункові серти-
фікати, які випускають не тільки 
банки, але і магазини, аптеки, 
салони краси і т. д.

Види prepaid-карт
На сьогодні в Україні пропо-

нуються наступні 3 види карток.
Стандартна картка підхо-

дить для звичайних розрахунків 

у магазинах, покупок онлайн 
і для зняття готівки.

Віртуальна – застосовується 
тільки для оплати онлайн через 
Інтернет.

Подарункова – часто є ко-
брендинговою, тобто спеціально 
замовленою і зробленою банком 
разом з якою-небудь відомою 
організацією з метою продажу 
реклами товару. Такі карти за-
вжди є передплаченими і ви-
пускаються за підтримки Visa 
або MasterCard. Вони можуть як 
мати фізичний носій – пластико-
ву карту – так і не мати. Але час-
тіше використовується перший 
варіант, при якому клієнт отри-
мує тільки реквізити і вводить 
їх при покупці онлайн.

Особливості такої картки
– миттєвий випуск;
– мінімальна комісія або її 

відсутність за випуск картки;
– для оформлення потрібен 

лише номер телефону. Тобто ні 
паспорт, ні ІПН вам не знадо-
бляться;

– банк гарантує повну конфі-
денційність фінансових операцій;

– карту можна оформити 
і дати користуватися дитині, пе-
редати будь-якій іншій людині, 
а також подарувати на день на-
родження або весілля.

Десь має бути підступ…
Фактичним недоліком тако-

го подарунка може стати від-
сутність захисту картки. Вона є 
безіменною і використовується 
без ПІН-коду. Отже, в разі втрати 
або крадіжки, нею легко можуть 
скористатися шахраї. До речі, ця 
картка має ліміти на зняття готів-
ки: в день можна зняти з картки 
або перевести на іншу 500 грн, 
в місяць – 4000 грн. Погодьтеся, 
що це не завжди зручно, проте, 
незважаючи на ці мінуси, перед-
плачена карта є зручним інстру-
ментом, якщо використовувати 
її для певних цілей, наприклад, 
для разової покупки або пода-
рунка, а також оформляти для 
користування дитиною.

Банки, що цим займаються
Першим в Україні віртуальні 

prepaid-карт випустив «Ощад-
банк». Ними можна користува-
тися для безконтактної оплати 
за допомогою Google Pay або 
«ОщадPay», а також розрахову-
ватися в інтернет-магазинах.

До речі, можемо сказати, що 
у Житомирі ця картка вже всти-
гла набути популярності серед 
людей. Наші слова підтверди-
ла прессекретар «Ощадбанку» 
Ярослава Тітова.

«Prepaid-картки досить попу-
лярні в області. Їх часто купують 
батьки для дітей, щоб контролю-
вати їхні витрати. У Житомир-
ській області продається кілька 
десятків карток на місяць», – про-
коментувала актуальність картки 
в області пані Ярослава.

Також зараз карти активно 
використовує «ПриватБанк». За 
їх допомогою він дозволив клієн-
там будь-якого українського бан-
ку платити через Apple Pay. Для 
цього спеціальна програма мо-
ментально випускає і прив'язує 
до iPhone prepaid-карту.

Додаток визначає, чи на-
лежить введений номер теле-
фону клієнта банку. Якщо ні, 
автоматично генерує карту, яка 
потім може бути легко додана 
в Apple Pay.

Більше не потрібно думати над подарунками 
близьким: prepaid-картка у Житомирі

Керівництво ДФС Житомирщини 
викрили на мільйонних 
зловживаннях з видачею  
ліцензій на торгівлю пальним

Керівників ГУ 
Державної фіскаль-
ної служби Жи-
томирщини СБУ 
викрила на мільйон-
них зловживаннях 
з видачею ліцензій 
на реалізацію про-
дуктів підакцизної 
групи.

Оперативники спецслужби 
встановили, що високопоса-
довець ДФС спільно з началь-
ником одного із структурних 
управлінь незаконно видавали 
місцевим підприємцям необ-
хідну документацію для роз-

дрібної торгівлі пальним. Чи-
новники давали вказівку своїм 
підлеглим приймати до розгля-
ду неповні пакети документів 
для одержання ліцензій під-
контрольними бізнес-структу-
рами. Комерсанти, отримавши 
«дозволи», реалізовували про-
дукцію без сплати податків та 
акцизів до державного бюджету.

Під час обшуків у адміні-
стративному приміщенні ГУ 
ДФС у Житомирській області 
співробітники СБУ та ДБР вилу-
чили ліцензійні справи та іншу 
документацію, що підтверджує 
масштабні зловживання.

За результатами попере-
дньої перевірки, тільки за один 
місяць 2019 року зловмисники 
видали ліцензії 48 суб’єктам на 
122 об’єктах на право здійснен-
ня роздрібної торгівлі пальним. 

Це завдало державному бюдже-
ту збитків на майже 1 мільйон 
гривень.

У межах кримінального 
провадження, розпочатого за 
ст. 364 (зловживання владою або 
службовим становищем) Кри-
мінального кодексу України, 
триває досудове розслідуван-
ня для притягнення до відпо-
відальності всіх осіб, причетних 
до оборудки.

Заходи з документування 
проводилися співробітниками 
Управління СБ України в Жито-
мирській області спільно з ТУ 
Державного бюро розслідувань 
у м. Хмельницький під проце-
суальним керівництвом проку-
ратури Житомирської області.

Пресгрупа УСБ України
в Житомирській області
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Закон про обіг зем-
лі сільськогосподар-
ського призначення 
відкрив для україн-
ських фермерів нові 
перспективи.

13 листопада Верховна Рада зро-
била перший крок, щоб дозволити 
людям володіти полями, на яких 
вони працюють. Якщо за документ 
проголосують у другому читанні, 
то вже з жовтня 2020 року фермери 
отримають право купувати угіддя. 
І робити це абсолютно прозоро, 
а не через тіньові схеми. Як це відбу-
ватиметься, яку фінансову підтрим-
ку фермерам пропонує держава та 
як ринок землі вплине на галузь, 
дізнались експерти Центру громад-
ського моніторингу і контролю.

Орендар – пріоритетний 
покупець

Права фермерів закріплені 
у перехідних положеннях законо-
проєкту № 2178–10, який президент 
Володимир Зеленський прирівняв 
до документа про звільнення від 
кріпацтва. Зокрема, у законі зазна-
чається, що переважне право на 
купівлю ділянки матиме її орендар. 
Він зможе придбати землю без про-
ведення торгів за ціною, яка дорів-
нює нормативній грошовій оцінці. 
При цьому дозволяється виплатити 
суму впродовж 5 років.

«Це фактично є захист тих 
сільгосппідприємств і фер-
мерських господарств, які нині 
орендують сільськогосподарську 
землю, першочергове право мож-
ливості викупу, якщо власник паю 
захотів продати його. Саме для 
того, щоб на ній і працювати», – 
зазначив генеральний директор 

Українського клубу аграрного 
бізнесу Роман Сластьон.

При цьому, як і решта по-
купців, фермери не зможуть 
придбати більше ніж 210 тис. 
га в одні руки. Відповідно до за-
кону у власності громадянина 
чи юридичної особи України 
(з урахуванням пов’язаних осіб) 
може бути не більше ніж 35% 
земель ОТГ, 8% – області та 0,5% 
у межах держави.

Втім, як зазначають експерти, 
ці обмеження швидше стосуються 
великих агрохолдингів, а не фер-
мерів, адже останні не матимуть 
грошей на такі обсяги. Більше того, 
в Інституті аграрної економіки пе-
реконані, що кількість дозволених 
гектарів повинна бути зменшена, 
аби фермери змогли конкурувати 
з більшими компаніями.

В уряді запевняють, що до дру-
гого читання обмеження на купів-
лю землі будуть посилені, а дрібні 
фермери отримають фінансову 
підтримку від держави.

Пільгові кредити фермерам
За підрахунками Європейсько-

го банку реконструкції та розви-
тку (ЄБРР) після відкриття ринку 
землі 1 га коштуватиме близько 
2200 доларів.

«Наші розрахунки показують, 
що якщо ми застосовуємо запро-
поновану модель, яка діє, – це буде 
в середньому $2200 еквівалент за 
гектар. Якщо виходити з обме-
женої моделі, це буде максимум 
$1500», – розповів директор ЄБРР 
у справах Східної Європи та Кав-
казу Маттео Патроне.

Щоб фермери могли купити 
землю, уряд передбачив у бюдже-
ті на 2020 рік близько 4 мільярдів 
гривень на пільгові кредити для 
фермерів. Це у 25 разів більше, ніж 
цього року.

«Пріоритетом для запро-
вадження вільного обігу земель 
в Україні є якраз перегляд вартості 
та доступності кредитів, особливо 
це стосується малих виробників, які 
не мають чіткої фінансової звітності, 
а тому кредитний ресурс для них є 
або дуже дорогим, або взагалі недо-
ступним», – написав міністр розви-
тку економіки, торгівлі та сільського 
господарства Тимофій Милованов 
на своїй сторінці у Фейсбуку.

За словами міністра, сільгосп-
виробники зможуть взяти кредит 
всього лиш під 3–5% річних. Щоб 
гроші йшли саме дрібним госпо-
дарствам, Кабмін встановив ліміт 
кредиту у 5 мільйонів гривень. 
Крім того, влада передбачила 240 
мільйонів гривень на часткове га-
рантування державою кредитів для 
тих фермерів, які не мають належ-
ної застави або якісних фінансових 
інструментів.

За підрахунками екс-
пертів, у разі відкриття 
ринку землі у жовтні 2020 
року фермери зможуть 
купити близько 1,8 міль-
йона гектарів землі за 
пільговими умовами.

Земля як ресурс
Аналітики стверджують, що ри-

нок землі допоможе змінити струк-
туру українського агропромислового 
комплексу. Сьогодні він сировинний 
з орієнтацією на низькомаржинальні 
культури – пшеницю, соняшник, ку-
курудзу, ячмінь, сою тощо. Аграрії не 
займаються переробкою продукції, 
а одразу продають те, що вирощують.

Натомість високомаржиналь-
ні культури – овочі, фрукти та 
ягоди – наразі становлять лиш 7% 
АПК (у Європі – понад 50%). І хоч 
вони потребують більших старто-
вих вкладень, саме такі культури 
більш вигідні для бізнесу. Вони 
дозволяють вийти на ринки з мен-
шою конкурентністю. Крім того, 
вирощування овочів та фруктів по-
кращує фітосанітарний стан полів.

Придбавши землю, фермери 
зможуть перейти до довгострокового 
планування, а отже, і до сміливіших 
інвестицій. Вони більше не ризикува-
тимуть втратити господарство разом 
із розірванням договору оренди.

Крім того, вільний обіг земель 
дозволить фермерам використову-
вати землю як заставу для кредитів. 
Підприємці зможуть інвестувати 
в аграрні технології, а також проєк-
ти переробки, створюючи продук-
цію із високою доданою вартістю.

Таким чином, підсумовують екс-
перти, із можливістю вільно розпоря-
джатись землею фермери отримають 
гарантовано вищі прибутки. Адже 
підтримка фермера – одне з головних 
завдань земельної реформи.

Кожен з нас хоче 
бути гарним і здоро-
вим. Сьогодні харчу-
вання відіграє важ-
ливу роль, оскільки 
саме від того, що ми 
їмо, залежить наше 
здоров’я та загальний 
стан організму.

Важливо пам’ятати, що сьогод-
ні є можливість додати до раціону 

корисні суперфуди, вітамінні до-
датки та інше. Багато хто активно 
використовує в їжу мікрозелень. 
Це не просто маленькі росточки – 
це повний набір вітамінів та міне-
ралів, що позитивно впливають 
на загальний стан організму та 
зміцнюють здоров’я.

Про особливості мікрозелені, 
її користь та вирощування жур-
налістам редакції «20 хвилин» 
розповів досвідчений користувач 
такого продукту Сергій Трокоз.

�� –�Розкажіть про осо-
бливості мікрозелені.

– Особливість мікрозелені 
в тому, що вона містить у собі 
велику кількість вітамінів, за ра-
хунок того, що в маленькому рос-
точку потенціал великої рослини. 
Перші два листочки несуть дуже 
великий потенціал вітамінів. Та-
кож там великий вміст хлорофілу, 
а хлорофіл, як відомо, – це кров 
рослин, яка ідентична людській 
крові на 75%. Таким чином, вжи-
ваючи мікрозелень, ми отримуємо 
безліч корисних речовин.

�� –�Наскільки важкий 

процес вирощування тако-
го продукту?

– Процес вирощування мікро-
зелені дуже важкий і непростий. 
Це як дитина, за якою потрібен 
постійний догляд, потрібен осо-
бливий клімат, потрібно підтри-
мувати певні умови: вологість, 
температуру, полив, освітлення.

�� –�Чи актуальна мікро-
зелень у Житомирі?

– Мікрозелень сьогодні – світо-
вий тренд. У Житомирі він тільки 

набирає оберти і популярність, 
і вже зараз є люди, які дійсно ці-
кавляться здоровим харчуванням 
і слідкують за своїм раціоном, 
вживаючи мікрозелень щодня.

�� –�Як екостиль життя 
пов'язаний зі здоровим хар-
чуванням?

– Ти – це те, що ти їси. Інакше 
кажучи, спосіб життя напряму за-
лежить від того, що ми їмо. Коли 
ми харчуємося корисно і правиль-
но, ми, власне, і живемо більш 
гармонійно та спокійно.

Від орендарів до власників: чого 
чекати фермерам від ринку землі?

Мікрозелень: користь, особливості  
та актуальність у Житомирі
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	А д м і н і с т р а т о р  в 	 х о с т е л	
Sofia	 в	 м.	 Житомир.	 Гр.: 	 7/7.	
0504632148,0963742645

• ВИКОНРОБ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-
БОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З 
ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 0678804116

ВЯЗАЛЬЩИЦА (ИК) НА ПРОИЗВОД-
СТВО НОСКОВ. СРОЧНО! О/Р НЕО-
БЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ. Г/Р С 8-00 
ДО 17-00. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДО-
УСТРОЙСТВО. РАБОТА В Р-Н ПРО-
МАВТОМАТИКИ. З/П ОТ 7000 ГРН. 
0985857742

КУПУЄМО ДОРОГО ПІДДОНИ. М. ВІ-
ННИЦЯ ВУЛ. ЧЕХОВА 2. 0673223325.

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

• ЗБИРАЛЬНИКИ ПЕЧЕРИЦЬ ТА РІЗНО-

РОБОЧІ ПОТРІБНІ НА ГРИБНУ ФЕРМУ 

БІЛЯ М. ФАСТІВ. З/П 10000-20000 ГРН. 

ЖИТЛОМ ТА ХАРЧУВАННЯМ ЗАБЕЗПЕ-

ЧУЄМО. 0964586368

КУХАРІ В РЕСТОРАНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
КУХНІ В ЛИТВУ ТА ЛАТВІЮ. ГІДНА З/П. 
СПІВБЕСІДА З ПРЯМИМ РОБОТОДАВ-
ЦЕМ. ОФІЦІЙНИЙ КОНТРАКТ, РІЧНА РО-
БОЧА ВІЗА. WWW.EUROWORKCENTRE.
COM.UA ЛІЦ. МСПУ №1743 ВІД 
6.11.2017. 0952885228,0934282228

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК, ОХОРОНЦІ В 
ПІЦЕРІЮ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО 
ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ 
ЗА 0631007191

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-

ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. 

ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. 

Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271

НА РОБОТУ В КИЇВ ПОТРІБНІ ПОМІЧ-
НИКИ М`ЯСНИКА, ПАКУВАЛЬНИКИ 
І САЛАТНИКИ. ГРАФІК ПОЗМІННИЙ 
15/15 ДНІВ. НАДАЄМО БЕЗКОШТОВ-
НЕ ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ. 
(093)0015157,(068)8992805

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАН-
НЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА 
МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТО-
ДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	
20/10,	15/15.	З/п	9000	грн.	Харчування,	
проживання	за	рахунок	підприємства.	
0734069918,0952858119

ПОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ СІМЕЙНОЇ 
ПАРИ! НАДАЄМО ЖИТЛО НА ЕКО-СА-
ДИБІ (ДІМ, САД, ГОРОД). ДОСВІД ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ ЗАМІСЬКИХ САДИБ. 
АКТИВНІ, З БАЖАННЯМ ЖИТИ І ПРА-
ЦЮВАТИ ЗА МІСТОМ. З/П + БОНУСИ. 
О681242420

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)515858
5,(067)9040066

•	Рибному господарству	(Київська	
обл.,	Броварський	р-н,	с.	Гоголев)	по-
трібні:	комірник,	вантажники.	Надаємо	
житло,	безкоштовні	обіди,	спец.	одяг.	
Офіційне	працевлаштування.	Гідні	
зарплати.	Ганна	0674098570

•	Робота в	Німеччині	для	чоловіків	і	
жінок,	сімейних	пар.	Робоча	віза	в	Ан-
глію.	Ліцензія	МПСПУ	АВ№547294	від	
10.09.2010.	0674550664,0996348031
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Зем.ділянка пл. 0.1245 га К/Н1822086500:01:001:0522 за адресою: Житомирський 
р-н, с. Пряжів, вул. Лісова. Дата торгів: 19.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №389793 (уцінено лот № 378465);

2. Будинок заг.пл. 77.7 кв.м., житл.пл. 35.2 кв.м. за адресою: Житомирська обл., 
Черняхіський р-н, смт. Черняхів, вул. Індустріальна, 42 в. Дата торгів: 19.12.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №387539;

3. 1/3 част. 2-кімн. квартири, заг.пл. 50,2 кв.м., житл.пл. 29,6 кв.м., за адресою: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Шевченка, 23, кв.15. Дата торгів: 20.12.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №390371 (уцінено лот № 381777);

4. Нежитл. будівля, літній кінотеатр заг.пл. 890,7 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 22. Дата торгів: 20.12.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №389220;

5. Приміщ. першого та другого пов. будівлі автомоб. газонаповнюв. компресорної 
станції, зем.ділянка, пл. 0.0118 га, К/Н1810136300:05:023:0041 та установка компресорна 
блочна УКБ-2,3/200, за адресою: м. Житомир, вул. Малинська, 10а. Дата торгів: 20.12.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №390357 (уцінено лот № 378813);

6. Житл. будинок заг.пл. 112.9 кв.м. житл.пл. 99.2 кв.м. з надвірн. будівлями та 
зем.ділянка К/Н1822855101:00:001:0032 пл. 0.02 га, за адресою: Житомирська обл., смт. 
Лугини, вул. М. Грушевського, 42 а. Дата торгів: 23.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №390081;

7. Квартира заг.пл. 45.7 м.кв. житл.пл. 36.0 м.кв., що скл.1/3 част. житл. будинку та 
зем.ділянка пл. 0.0815 га за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Чапаєва, 4, 
кв.3. Дата торгів: 23.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №389885;

8. 2-кімн. квартира заг.пл. 43.41 м.кв., житл.пл. 30.15 м.кв. за адресою: м. Житомир, 
вул. Театральна, 15/15, кв.18. Дата торгів: 26.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №391210 (уцінено лот № 379982);

9. Зем.ділянка заг.пл. 0.15 га, К/Н1822086500:01:001:0482, за адресою: Житомирський 
р-н, с. Пряжів, діл.№89. Дата торгів: 26.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №391212 (уцінено лот № 380176);

10. Житл. будинок, заг.пл. 57,5 кв.м., житл. 14,6 кв.м. та зем.ділянка, пл. 0,1723 га 
К/Н1822080300:05:001:0043 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Березівка, вул. 
Європейська (Леніна), 5. Дата торгів: 26.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №391206 (уцінено лот № 383432).                     

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

РОБОТА НА ВИЇЗДІ. НАВЧАЄМО. 
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА ЗАПРО-
ШУЄ: ПЕКАРІВ - 30 000 ГРН., КОНДИ-
ТЕРІВ - 25 000 ГРН., РІЗНОРОБІВ - 15 
000 ГРН. 0503432022,ВАЛЕНТИНА.

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРОШУ-
ЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ 
ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ 
НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО 
НАВЧАННЯ. З/П 7500-8000 ГРН. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.
ПАКЕТ. 0974416861,0974802728

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. ЗАВОД-
СЬКА, 2. ТЕЛЕФОН  067-411-42-62 
АБО 33-99-04

• УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР. 
ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
0672948342,0970181662

ЦІКАВИТЬ ДОДАТК. ЗАРОБІТОК АБО 
ВЛАСНИЙ ЕКОБІЗНЕС? МЕРЕЖЕВИЙ 
МАРКЕТИНГ НОВОГО ПОКОЛІННЯ. БУДЬ 
ПЕРШИМ В СВОЄМУ МІСТІ. ЯПОНСЬКІ 
ТОВАРИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ БЕЗ ХІМІЇ. 
АКТУАЛЬНО ДЛЯ АЛЕРГІКІВ ТА ЕКО-
СНОБІВ. КОМПАНІЯ GREENWAY ТІЛЬКИ 
ЗАЙШЛА В УКРАЇНУ. 0639220777

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.2. Продам 2-кiмнатнi 
квартири 

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

2.14. Продам Комерційна 

• ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ КІОСК 
19 КВ.М ПО ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА, 40 (ПЕ-
РЕХРЕСТЯ ВУЛ.СХІДНА І ВУЛ.ГОГОЛІВ-
СЬКА). 0674123949

2.16. Здам в оренду 

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

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

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	Мерседес-Бенц GL	550,	2008	р.в.,	
пробіг	290	тис.км.,	позашляховик,	чор-
ний	металік,	5	дверей,	V	5.5	л,	ABS,	
бензин,	АКПП.Всі	опції	АВD.	Один	
господар,	сервісне	обслуговування,	
можливе	обл.	на	газ.	Ціна	43	100грн	
0971354698

•	Поршнева група	Мотордеталь	Ко-
строма,	гільза	Конотоп,	поршень,	
поршневі	кільця,	р/к	прокладок,	ГТВ,	
вкладиші	Тамбов,	ДЗВ.	Запчасти-
ни	КамАЗ,	МАЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ГАЗ,	
ВАЗ.	Доставка	Нова	пошта,	Інтайм.	
0675702202,0507190074.

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

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

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В, ПРО-
ВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), 
ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, 
ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ,Є 
В НАЯВНОСТІ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПО-
ШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
0954409323,0677038167,ВІТАЛІЙ

3.7. Автозапчастини. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТО-
БУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА 
ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, 
ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО 
УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. 0971521331,0
932613742,0977266640

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Зробимо ремонт	вашої	квартири	
будь-якої	складності	під	ключ.	Ціни	
помірні	якість	висока.	0976179371
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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.

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕ-
ТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ 0677905739, 
0412447067

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	до-
помога	без	довідок,	застави	та	по-
ручителів	від	5000	до	500000	грн.	Ви-
водимо	з	чорних	списків.	Пенсіонерам	
та	непрацевлаштованим.	eurocredit.
nethouse.ua	Ген.	Лiц.	НБУ	№220-2	від	
24.12.2013р.	0958620855;0973670476

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

•	Виробляємо, реалізуємо.	Опа-

лення	для	цехів,	виробництва,	су-

шильних	камер,	теплиць,	пташників,	

складів,	магазинів,	ангарів,	авто-

мийок,	СТО.	Монтаж	під	ключ.	Ви-

готовимо	під	замовлення	пром.	ме-

талоконструкції.	Шукаємо	дилерів.	

0666008784,0680450764

• ВСТАНОВЛЮЄМО ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ 
НА АВТОМОБІЛІ НИВА, УАЗ, ГАЗЕЛЬ З 
РЕГІСТРАЦІЄЮ В ОРГАНАХ МРЕВ. МАЄ-
МО БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ ТА 
БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ. ВИКОРИСТОВУ-
ЄМО НАЙКРАЩІ МАТЕРІАЛИ ТА ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ ДЛЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ. 
0673797556

•	Куплю радіолампи	ГУ,	ГІ,	6н,	6ж,	6п,	
лічильники	Гейгера,	рентген-трубки,	
індикаторні	ІН,	ІВ	(18,	-16,	-14,	-12,	
-8).	Контактори	ТКС,	ТКД,	КМ,	ДМР,	
ТКТ.	Реле	КНЄ,	РНЕ,	ТКЕ.	Вакуумні	
конденсатори	КП1-4,	КП1-8,	КП1-12.	
Куп.дорого	як	вироби.	0979902807

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

•	Тороидальні трансформатори	10-40	
кВт.	під	замовлення.	Доставка.	tor-
trans.com.ua.	(057)7595006,0999029
485,0980251919

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ 
ЗАГАЛЬНО-СЕРЕДНЮ ОСВІТУ СЕРІЯ 
МГАВ 000853 ВІД 19.06.1998Р., ВИ-
ДАНИЙ БАРАНІВСЬКОЮ ЗШ №1 НА 
ІМ'Я ЛИСЮК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА  
ВВААЖТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕ-
РІЯ НК №5849506, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я 
ГУСЄВА РОМАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
ВВААЖТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-

дійні,	сучасні,	прості	у	використанні.	

Сталь-4	мм,	термомеханічний	регуля-

тор	тяги,	площа	обогріву	100-300м2.	

Власне	виробництво	"Канівський	ме-

ханічний	завод".	www.frezer.com.ua,	

0961059178,0473631062
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• Крім інших чудасій, воїни 
Олександра Македонського при-
везли з Індії лимони – плоди, доти 
в Європі невідомі. Їх так і назвали – 
індійські яблука.

• У 100 г лимона міститься 40 мг 
вітаміну С.

• Всі знають, що біблійний за-
боронений плід – це яблуко. Однак 
у різний час у різних країнах з од-
наковою повчальністю розповідали 
і про інжир, апельсини, гранати, 
груші, айву і лимони.

• Британське адміралтейство 
вважало головною заслугою зна-
менитого мореплавця Дж. Кука 
аж ніяк не зроблені ним геогра-

фічні відкриття, а то, що Кук був 
нагороджений золотою медаллю 
Королівського товариства: він при-
думав спосіб оберігати моряків від 
цинги лимонами. У XVII столітті 
британських моряків називали «ли-
монниками».

• У XVII столітті цей делікатес 
був практично недоступний про-
стій російській людині. Багатії ж 
виписували лимон з Голландії в со-
лоному вигляді.

• В іспанському фольклорі ли-
мон – це символ гіркої любові. Со-
лодку любов символізує апельсин.

• Лимони відомі завдяки своїм 
протизапальним та противірус-

ним властивостям, які допомага-
ють у боротьбі з різноманітними 
інфекціями.

• Лимони залишаються сві-
жими при кімнатній температурі, 
далеко від сонячного світла, протя-
гом одного тижня. У холодильнику 
вони можуть зберігатися протягом 
місяця.

• Лимон Мейера є сумішшю ли-
мона і мандарина. Він був названий 
на честь Френка Н. Мейера, який 
і виявив цей фрукт у 1908 році.

• Якщо побризкати лимонний 
сік на нарізані яблука, авокадо і ба-
нани, це допоможе захистити їх від 
окислення і потемніння.

Гороскоп на тиждень 27 листопада - 3 грудня

ОВЕН
Овнам рекоменду-

ється увесь тиждень не 
бути лінивими. Сміли-

во беріться за нові проєкти на 
роботі, результати не за горами.

ТЕЛЕЦЬ
Зірки допоможуть 

вам у всіх починаннях, 
якщо ви будете докладати мак-
симум зусиль. На вихідних – 
час для саморозвитку.

БЛИЗНЮКИ
Якщо у вас виник-

нуть додаткові витрати, 
добре подумайте, чи дійсно це 
вам необхідно. У вас все вийде, не 
піддавайтеся слабкостям.

РАК
Не під давайтесь 

агресії чи смутку, адже 
ви можете нашкоди-

ти дружбі, яку дуже цінуєте. 
В особистих стосунках ви бу-
дете дуже енергійні.

ЛЕВ
Ви відчуєте в собі 

сили, і вам обов'язково 
все вдасться. Спробуйте мак-
симально критично оцінити 
цю ситуацію.

ДІВА
Доводьте почате до 

кінця та не відступай-
те, тоді вам може посміхну-
тися успіх. Зірки кажуть, що 
тиждень буде сприятливим.

ТЕРЕЗИ
У першій полови-

ні тижня у вас є всі 
шанси збільшити свої 

фінансові доходи. Зберіть сили 
в кулак і зробіть усе необхідне.

СКОРПІОН
Можливо, вам до-

ведеться скорегувати 
свої плани. Помилки 

керівництво вам не пробачить. 
Цього тижня можлива доле-
носна зустріч.

СТРІЛЕЦЬ
Тиждень буде дуже 

напруженим. Не бе-
ріть на себе усі справи, які 
лише існують у вашій голові. 
Дайте собі трохи відпочинку.

КОЗЕРІГ
Не вірте пліткам, 

які вас будуть оточува-
ти з усіх боків, адже ви можете 
не лише зіпсувати стосунки, 
а й втратити дорогу людину.

ВОДОЛІЙ
Водоліям врешті-

решт треба взятися 
за планування свого 

часу. Приділіть час спорту та 
здоров'ю. На роботі вас чека-
тиме успіх.

РИБИ
Новий  т и ж ден ь 

буде трохи бентежним. 
У другій половині тижня не 
беріть позику чи кредити, 
і самі теж не позичайте гроші.

Цікаві факти про лимон

Поради господині

Квітникарі люблять дифен-
бахію за листя надзвичайної 
краси, покрите оригінальним ві-
зерунком. Дифенбахію Vesuvius 
відрізняють дрібні плями на блі-
до-зеленому тлі, сорт Reflector 
примітний яскраво-зеленим 
плямистим забарвленням, ди-
фенбахія Tropic Snow радує око 
контрастним смугастим візерун-
ком, цікаве забарвлення мають 
також дифенбахія Сamilla, 
Сompacta та інші. Рослина до-
сить невибаглива і може чудово 
почувати себе як у півтіні, так 
і при яскравому освітленні. Од-
нак дифенбахія, догляд за якою 
не позбавлений деяких специ-
фічних особливостей, не вино-
сить посухи, протягів і низьких 
температур.

Дифенбахія покращує мі-
кроклімат у будинку, очищає 
повітря, знезаражує його і ней-
тралізує токсини. Для цього 
потрібно регулярно очищати 
її листя і забезпечувати необ-
хідним надходженням свіжого 
повітря і світла. При всіх по-
зитивних якостях дифенбахії 
важливо пам’ятати, що рослина 
отруйна, тому її рекомендується 
тримати у місці, недоступному 
для тварин і маленьких дітей.

Догляд
Як тропічна рослина, дифен-

бахія полюбляє високу вологість 
повітря і температурний діапа-
зон 20–25 °C. Листя зеленої кра-
суні потребує особливого догля-
ду, його необхідно обприскувати 
з пульверизатора і протирати 
в міру забруднення серветкою, 
змоченою у кип’яченій воді.

Поливу дифенбахія потре-
бує рясного, з незначним під-
сиханням грунту, але без застою 
води у піддоні. Перелив для цієї 
рослини згубний, втім, як і пере-
сушування субстрату.

Догляд за дифенба-
хією потрібен постій-
ний – залишити її без 
нагляду на канікули 
або на час відряджен-
ня не вийде.

Ситуацію з переливом мож-
на виправити, якщо схаменутися 
вчасно. Для цього перезволоже-
ний ком землі з корінням потріб-
но обережно вийняти з вазона 

і багатошарово обмотати погли-
наючим матеріалом (паперовими 
кухонними рушниками, сервет-
ками, туалетним папером). Якщо 
папір повністю просочиться 
водою, його потрібно замінити, 
поки не перестане виділятися 
зайва волога з землі. Після про-
сушування посадити у вазон.

У період активного росту 
рекомендується підживлюва-
ти рослину комплексними до-
бривами з періодичністю раз 
на 10–12 днів. Дифенбахія від-
повідає стрімким зростанням 
на позакореневе підживлення. 
Після таких корисних процедур 
здорове листя рослині гаранто-
ване. Проте варто пам’ятати, що 
проводити підживлення слід за 
відсутності прямого сонячного 
світла і тільки розведеним роз-
чином звичайного добрива або 
готовим спеціальним розчином 
для позакореневих обробок.

Пересадка і розмноження
Щорічно рослину перевалю-

ють, використовуючи ємність 
більшого розміру. Коренева сис-
тема дифенбахії досить чутлива, 
тому перевалку проводять вкрай 
обережно, не допускаючи пошко-
дження коренів. Рослині необ-
хідний нейтральний грунт, не 
надто пухкий і не надто важкий. 
Зростання дифенбахії необхідно 
контролювати, інакше спочатку 
компактний кущик загрожує пе-
ретворитися на величезне дерево.

Дифенбахія зростає досить 
швидко: протягом сезону дово-
диться проводити неодноразову 
прищіпку. При сильному ого-
ленні стебла можна провести 
глибоку обрізку, залишивши не-
великі пеньки, порядку 6–10 см 
від поверхні грунту. Догляд за 
дифенбахією ускладнений на-
явністю у рослини отруйного 
соку, що викликає подразнення 
шкіри та слизових оболонок. 
Зважаючи на це всі роботи 
по формуванню та пересадці 
рослини необхідно проводити 
у гумових рукавичках.

Розмножують дифенбахію 
живцями. Зазвичай використо-
вують верхівкові живці, які по-
передньо укорінюють у воді або 
відразу висаджують у ґрунтову 
суміш з великим вмістом піску. 
Хороші результати дає розмно-
ження бічними живцями і по-
вітряними відводками.

Як доглядати  
за дифенбахією



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

Крижане серце 2
Жанр: мультфільм

Іноді для більшого блага потрібно поки-
нути рідний дім, щоб дізнатися щось більше. 
Так усіма знайомі персонажі Ельза, її сестра 
Анна, Крістоф зі своїм оленем Свеном, а також 
чарівний сніговик Олаф повинні виїхати з 
рідного королівства Еренделла, щоб дізна-
тися його історію. Їх шлях лежить далеко на 
північ, через зачаровані землі та через море 
пригод, які їх чекають на цьому складному 
та небезпечному шляху. Друзі відправляться 
до витоків стародавніх легенд, щоб розкрити 
секрети минулого їх рідних земель. Тільки 
разом вони зможуть пройти це випробування, 
тільки разом їм не страшні ніякі небезпеки.

Мідвей
Жанр: військовий, драма
Історію Перл-Харбора весь світ знає як 

найгучніший провал американської розвідки 
не тільки часів Другої Світової Війни, а й у 
всій історії країни. Але для них це був тільки 
початок війни, попереду ще буде багато важ-
ливих битв... Однією з найбільш важливих 
подій в історії варто вважати стратегічний бій 
на Тихому океані між японцями й американ-
цями під назвою "Мідуей". Саме в цій битві 
флот США під командуванням адмірала Чес-
тера Німіца здобув таку важливу та важку 
перемогу біля атолу Мідуей, що змінило хід 
історії. Весь світ знає про цю подію, але які 
люди за ним стоять мало хто знає... 

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


