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Липнева ДТП у Житомирі  
як сюжет для нової серії  
«Ходячих мерців»: розсліду-
вання фатальної події

Посадять чи відзначать тих очільників 
управління Житомирської ОДА,  
які розкрадали кошти на розвиток  
культури та знищували її в області?

НОВИЙ ДЕРИБАН  
дорожнього бюджету  

області с. 8
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Валерія Наумова

Під час засідання 
Житомирського ви-
конавчого комітету 
28 листопада затвер-
дили програму від-
значення новорічних 
і різдвяних свят.

Планують розпочати офіцій-
не святкування 19 грудня – тра-
диційно на День святого Мико-
лая. Тоді і відбудеться відкриття 
та запалення головної ялинки 
міста. Триватимуть святкові за-
ходи до 19 січня.

План святкових заходів до 
новорічних і різдвяних свят 
у Житомирі

12 грудня – 19 грудня 
2019 року на вулиці Михай-
лівській працюватиме вистав-
ка-ярмарок ялинкових прикрас 
від вихованців Житомирського 
академічного обласного театру 
ляльок.

З 17 грудня 2019 року 

до 14 с іч н я 2020 року 
у  к інотеатрі ім.  І .  Франка 
відбудеться кінофестиваль 
«Новорічна казка». Показ на-
уково-популярних фільмів на 
протипожежну тему «Вогнене-
безпечна ялинка». Виступи фа-
хівців Управління ДСНС Укра-
їни у Житомирській області 
на тему: «Правила пожежної 
безпеки під час новорічних та 

різдвяних свят», «Діти та піро-
технічні вироби».

19 грудня 2019 року на 
майдані ім. С. П. Корольова 
з 18:00 до 22:00 відбудеться 
урочисте відкриття та запа-
лення центральної новорічної 
ялинки, а також театралізова-
не дійство за участі творчих 
колективів міста, окремих 
виконавців, казкових героїв, 

вокально-естрадних колекти-
вів з використанням світлотех-
нічного шоу.

19 грудня 2019 року – 
19 січня 2020 року на вули-
ця Михайлівській триватиме 
художня інсталяція «Різдвяна 
панчоха».

25 грудня 2019 року на 
вулиці Михайлівській з 15:00 до 
16:00 відбудеться святкування 
Різдва Христового.

31 грудня 2019 року – 
1 січня 2020 року на майдані 
ім. С. П. Корольова відбудеться 
святкування Новорічної ночі.

План святкування:
22.00–24.00 – Виступ твор-

чих колективів та окремих ви-
конавців комунального закладу 
«Палац культури».

00.00–00.15 – Вихід святого 
Миколая, відлік часу, вітання 
Президента України.

00.15–01.30 – Виступ кавер-
гуртів та Житомирської студії 
вогню «Дім Сонця».

01.30–03.00 – DJ-програма.
7 січня 2020 року з 14:00 

до 20:00 відбудеться «Зіркова 
хода» та святкові заходи з нагоди 
Різдва Христова.

Ірина Хоцька

У зв̀ язку з появою 
на тротуарах міста 
першої ожеледиці, 
ми поспілкувалася 
з жителями нашого 
міста і запитали, чи 
все влаштовує їх у ро-
боті комунальних 
служб взимку.

Вікторія, 30 років: «Примі-
ром, я вагітна. Вже 36 тижнів. 
Чоловік цілий день на роботі, 
а мені, приміром, треба потра-
пити до жіночої консультації. 
Був би він поруч – провів мене 
або завіз. Але у такій ситуації 
я вимушена брати таксі, щоб не 
підсковзнутися на наших вули-
цях. На тротуарах тонкий шар 
льоду, котрий іноді присипають 
піском. Хоча, повірте, це – не те, 

що треба робити комунальним 
службам».

Олег, 19 років: «Я дуже неза-
доволений ситуацією на тротуа-
рах. Коли плюсова температура, 
під ногами каша, і ти просто 
ковзаєш на ній. Минулого року 
в цю пору року я якраз працював 
за кордоном. І там дійсно приби-
рали, а не "маскували" проблему. 
У нас лише роблять вигляд су-
цільної зайнятості. Трохи піску 
посипали, а причину не усунули. 
І як тільки вночі бере легкий мо-
роз, розумієш, що можна легко 
травмуватися на вулиці».

Аліна, 44 роки: «Як підпри-
ємець я сплачую податки у дер-
жавну скарбницю. Регулярно, 
щомісяця. А ті гроші просто 
крадуть! Служби мають заку-
повувати реагенти і покривати 
дороги. Реагентів я зовсім не 
бачу, лише іноді те, як дорогу по-
сипають сіллю. Чесно, не можу 
говорити, бо емоції керують 
мною у цей час. Ми платимо їм 
гроші, а вони просто мають нас 
на увазі!»

Програма заходів новорічних  
та різдвяних свят у Житомирі

Чи задоволені житомиряни 
прибиранням тротуарів  
у зимовий час – опитування

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Дорогі 
житомиряни! 
Шановні друзі!

Початок зими для нас 
завжди асоціюється із 
гарним настроєм, бо слі-
дом за першим снігом 
і встановленням мороз-
ної погоди настає тривала 
святкова пора. Зимовий 
Миколай, Різдво Христо-
ве, Новий рік…

Так сталося історично, що 
в Україні звикли святкувати 
ледь не цілий календарний 
місяць. Добре, якщо на-
стрій у людей святковий. 
Ще краще, коли чудовий 
настрій доповнений до-
статком щедрого столу і до-
машнім затишком. Проте 
cьогодні у реальному житті 
такі бажані поєднання зу-
стрічаються не так часто, 
як хотілося б. І тому, готу-
ючись до свят, вбираючи 
красуню-ялинку, наповню-
ючи торбинку із дитячими 
подарунками, ми з вами 
просто зобов’язані ще і ще 
раз добре подумати над 
тим, чому у нашому житті 
так багато негараздів, чому 
сьогодні благодатний край 
і найродючіші у світі зем-
лі не приносять українцям 
щастя, достатку та гідного 
добробуту. Зрештою, чому 
сьогодні мільйони наших 
співгромадян шукають 
можливості для виживан-
ня у закордонних наймах? 
Отож поки у нашому рід-
ному домі немає порядку, 
поки в Україні не торже-
ствує закон, кожен із нас 
має розуміти, що головна 
наша праця ще попереду. 
І ніхто на світі покладену на 
нас роботу за нас не зро-
бить. Пам’ятаймо про це! 
І – гарного вам настрою!

КОЛОНКА
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Будуємо лазню своїми руками: 
покрокова інструкція

Лазня, баня, сауна – як тільки люди 
не називають це чудове місце, де є 
можливість відпочити і душею, і ті-
лом. Сьогодні лазню можна побуду-
вати біля вашого приватного будинку 
і мати доступ до релаксу хоч щодня. 
Лазня –  це спеціальне приміщення, 
часто дерев’яне, в якому під впливом 
температур з’являється пара. Саме ця 
пара дозволяє очистити шкіру, вивес-
ти з тіла усе зайве та оновитися. Таким 
чином, лазню можна спокійно включати 
до списку оздоровчих процедур.

Ті, хто хочуть побудувати лазню 
в себе вдома, повинні звернути увагу 
на найголовніше – де саме побудувати 
її, та скористатись інструкцією зі зве-
дення лазні.

Розміщення лазні
Для того щоб споруда служила 

якомога довше, була зручною в екс-
плуатації, необхідно враховувати 
такі вимоги до її розміщення:

1. Не рекомендується встановлювати 
лазню дуже близько до водойми, оскіль-
ки виникне небезпека затоплення;

2. Баню можна будувати поруч із 
житловим будинком або робити окре-
мою спорудою. І той, і той варіант по-
своєму добрий;

3. Краще всього будувати лазню на 
задній ділянці двору, обгородивши її 
перегородками з кучерявими рослинами 
і доповнивши композицію невеликим 
фонтаном чи басейном, який стане ко-
рисним після парилки;

4. Для того щоб лазня, прибудована 
до житлового приміщення або іншої 
споруди, не псувала весь відпочинок 
неприємними запахами, слід ретельно 
продумати систему вентиляції, а також 
серйозно поставитися до гідроізоляції 
лазні;

5. Не рекомендується будувати лазню 
на передній ділянці (поблизу дороги);

6. Баню, як і будь-яку іншу споруду, 
рекомендується будувати з південного 
боку ділянки, щоб сонячні промені по-
трапляли на її площу, а пориви вітру не 

заважали відпочинку;
7. В цілях пожежної безпеки реко-

мендується будувати лазню подалі від 
інших будівель;

8. Щоб захиститися від збурень су-
сідів, які можуть скаржитися на ваш 
шум під час відпочинку, краще будувати 
лазню подалі від огорожі, що розділяє 
вас від сусідського будинку;

9. Вікна лазні рекомендується виво-
дити на західну сторону;

10. Мінімальна відстань від колодязя 
або свердловини повинна складати 20 
метрів.

Як побудувати дерев'яну лазню 
своїми руками: покрокова 
інструкція

Будівництво лазні є досить складним 
і трудомістким процесом, тому рекомен-
дується все ж використовувати допомогу 
спеціалістів. Починаємо будувати лазню 
з фундаменту і закінчуємо прикрасою 
готової будівлі.

Розглянемо поетапно інструкцію зі 
створення лазні своїми руками:

Крок 1. Готуємо місцевість
Найперше вибране місце під баню 

необхідно очистити від садового сміття. 
Обираємо вид фундаменту, найвигідні-
ші – стовпчастий, стрічковий або пале-
вий. Також потрібно підготувати ґрунт.

Крок 2. Заливаємо  
фундамент лазні самі

Рекомендується використовувати для 
побудови лазні своїми руками стовпчас-
тий фундамент, тому що він вимагає 
меншу витрату розчину і його достатньо 
для створення стійкої конструкції. Для 
розчину використовуємо цемент, пісок 
і щебінь.

Яма під фундамент повинна бути 
глибиною 1–1,5 метра. Після того, як 
вирили яму, створюємо шар з щебню 
і піску (подушка не більше 15 см), на яку 
заливається фундамент. Так само для 
стовпчастого фундаменту рекоменду-
ється використовувати азбестоцементні 
стовпи або бетонні плити.

Залитому розчину необхідно дати 
застигнути (декілька днів). Як тільки 
стовпи застигнуть, між ними виклада-
ється стінка у пів цеглини.

Крок 3. Зводимо стіни лазні
Стіни лазні краще всього зводити 

з бруса або зрубу. Останній варіант 
більш прийнятний, але грошові витрати 
будуть на порядок більше. Слід зауважи-
ти, що перед побудовою конструкції лаз-
ні своїми руками необхідно обробити всі 
дерев'яні матеріали захисними засобами, 
які запобігають гниттю, самозайманню 
й пошкодженню деревини комахами.

Слід звернути особливу увагу на те, 
що між колодами обов'язково необхідно 
прокладати спеціальний утеплювач, 
який захистить будівлю від дощу, снігу 
і холоду. Після того, як звели стіни, від-
разу ж можна зашити підлогу і стелю, 
а так само перекрити дах, встановити 
вікна та двері.

Крок 4. Створюємо  
парну в лазні – піч і полиці

Парна в бані повинна мати дві 
основні складові: піч і полиці.

Полиці можуть бути тільки для сидін-
ня (до 60 см в довжину) і для того, щоб 
повністю лежати (1,9 метра). Існують різні 
види полиць: у вигляді лави, плоска або 
з невеликим підпором для голови; тут все 
залежить від вашого бажання і фантазії.

Для того,  щоб прогріти лазню, 
можна використовувати труби з водою 
(або газом), електричні нагрівачі або 
найбільш популярний традиційний 
варіант – піч-кам'янку.

Піч-кам'янка повинна знаходитися 
у дальньому кутку парної. Якщо ви бу-
дуєте лазню своїми руками без допомоги 
фахівця, рекомендується купувати піч-
кам'янку, тому що її створення вимагає 
спеціальних навичок і знань щодо клад-
ки цегли, будівництва димоходу і т. д.

Після того, як конструкція лазні 
буде повністю створена, прокладаємо 
електрику і водопостачання, а також 
створюємо каналізацію для стоку води.

Крок 5 – Доповнюємо 
готову лазню традиційними 
аксесуарами

Будь-яку лазню необхідно допо-
внити наступними аксесуарами:

• Дерев'яна гуртка для підливання 
води (краще обирати саме дерев'яні, 
тому що вона не обпече руку при на-
гріванні);

• Віники;
• Аромаолії;
• Самовар зі смачним чаєм.
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Руслан Мороз

Північний офіс Дер-
жаудитслужби в Жи-
томирській області 
закінчив перевірку 
управління культури 
та туризму Житомир-
ської обласної дер-
жавної адміністрації. 
Результати шокують.

На жаль, перевірка була здій-
снена тільки за витрачанням ко-
штів у двох державних програмах: 
«Забезпечення інших закладів 
у галузі культури і мистецтва» та 
«Інші заходи у галузі культури 
і мистецтва». Але навіть цього не-
повного звіту достатньо для пору-
шення низки кримінальних справ 
відносно розкрадання, нецільового 
використання, розтрачання та ба-
гато чого іншого в галузі культури 
Житомирської області керівника-
ми власне управління культури та 
туризму та комунальними закла-
дами і установами Житомирської 
обласної ради, які підпорядкову-
валися йому.

Більше року наші журналісти-
розслідувачі, активісти, громадські 
діячі намагалися донести правду та 
з’ясувати, в яких розмірах ці роз-
крадання здійснювалися.

Величезну роботу у напрямку 
висвітлення порушень у діяльності 
управління культури та туризму 
області провела колишня жур-
налістка-розслідувачка нашого 
видання Тетяна Козак, яку розпо-
рядженням президента від 29 лис-
топада 2019 року було призначено 
головою Лугинської районної дер-
жавної адміністрації Житомир-
ської області. Вітаємо її з цим!

Подано також багато скарг 
на бездіяльність поліції, слідчих, 
які зважали на те, що однією 
з фігурантів справ є начальниця 
управління культури та туризму 
Житомирської ОДА Тетяна Пар-
фентієва, яка зайняла цю посаду 
дякуючи родинним зв’язкам – вона 
є рідною сестрою Людмили Зубко, 

дружиною на той час діючого віце-
прем’єр-міністра Геннадія Зубка. 
Отож всі розслідування, числен-
ні кримінальні провадження та 
скарги стопорилися під натиском 
родинного бізнесу й родинних 
зв’язків.

Десятки публікацій на сто-
рінках нашого видання змусили 
навіть написати окрему коротку 
аналітичну довідку про стан га-
лузі культури у Житомирській 
області. Але й це не зупинило ані 
Парфентієву, ані інших «діячів» 
кримінального мистецтва.

За останні роки у Житомирській 
області склалася досить парадок-
сальна й складна ситуація в галузі 
культури та мистецтв. До керівни-
цтва галуззю культури прийшли 
люди, які не мають достатніх фа-
хових здібностей переломити си-
туацію як в області, так і в країні. 
Більшість керівників підрозділів 
або не мають галузевої освіти, або не 
мають навіть базової вищої освіти.

Працівники мають дипломи 
вишів, які не можуть підтверди-
ти здобутими у них знаннями, 
не можуть продемонструвати 
достатній рівень знань відпо-
відно до фахової кваліфікації, 
вказаної у дипломі. Тотальна 
безграмотність керівників, за 
наявності у всіх по кілька ди-
пломів, просто вражає.

Ще у серпні 2017 року Управ-
ління Північного офісу Держаудит-
служби в Житомирській області 
проводило перевірку КП «Жито-
мирський академічний україн-
ський музично-драматичний театр 
ім. І. А. Кочерги» Житомирської 
обласної ради за період з 01.07.2011 
до 31.05.2017 років. Аудитори ви-
явили величезну кількість пору-
шень, зловживань, нецільового ви-
користання коштів. На сторінці 16 
зазначено: «Аудитом встановлено, 
що показники у проєктах фінан-
сових планів, фінансових планах 
на 2014–2017 роки, які надавалися 
театром ім. І. Кочерги для пого-
дження Житомирській обласній 
раді, не відповідають показникам 
фінансово-виробничих планів, які 
погоджені управлінням культури 
Житомирської ОДА». Людською 
мовою це означає повну некомпе-
тентність керівників драмтеатру, 
управління культури ЖОДА та 

гуманітарної комісії Житомир-
ської обласної ради, які взагалі не 
розуміли, що вони погоджують. 
На сторінці 56 аудиторського 
звіту № 04–10/14 пунктом 22 за-
значено: «Театром внаслідок 
оплати праці начальникам 
цехів (служб), головному адмі-
ністратору та головному худож-
нику, які не мають належного 
рівня освітньої підготовки та 
фаху, здійснено неефективних 
витрат у сумі 1 мільйон 832 ти-
сячі 300 гривень».

Роками мова йшла про ремонт 
театру. Так, театром було укладе-
но договір № 54 від 30.07.2013 року 
з ПП «Подік» на виконання робіт 
«Капітальний ремонт будівлі Жи-
томирського академічного україн-
ського музично-драматичного теа-
тру ім. І. Кочерги (заміна вітражів, 
вхідних дверей, віконних блоків)». 
Загальна сума складала 2 мільйони 
944 тисячі гривень (з ПДВ).

Серед дуже цікавих речей, 
яким ми вже присвячували стат-
ті в газеті, ми можемо побачити 
прізвище начальника відділу 
планово-фінансової роботи –го-
ловного бухгалтера управління 
КТТ ЖОДА – Олени Анатоліївни 
Подік. За декларацією вона має 
реєстрацію місця проживання 
у селі Тетерівка. Чоловіком її за 
тією ж адресою зареєстровано 
ФОП – Анатолія Олександровича 
Подіка, який, за відкритими в Ін-
тернеті даними, за останні роки 
підписав договорів на суму більше 
чотирьох мільйонів гривень, ви-
конуючи замовлення переважно 
державних структур, працюючих 
у напрямку культури та освіти. 
Зрозуміло, що знову жодної коруп-
ційної складової. Анатолій Подік є 
депутатом Житомирської обласної 
ради від блоку Петра Порошенка 
(зараз фракція переформатувалася 
у фракцію «Рідна Житомирщина»), 
заступник голови постійної комісії 
з питань соціально-економічного 
розвитку регіону, інвестиційної 
діяльності, середнього і малого 
бізнесу, будівництва, транспорту 
та зв’язку. Протягом трьох років 
через його фірму пройшло більше 
100 мільйонів бюджетних коштів. 
При цьому, зазирнувши у судовий 
реєстр, можна побачити десятки 
судових проваджень, де фігурують 

фіктивні обсяги виконаних робіт.
В аудиторському звіті № 04–

10/13 за період з 01.01.2016 до 
30.06.2019 року ми знаходимо ще 
більш приголомшливі суми не-
цільового використання коштів 
управлінням культури та туризму 
Житомирської ОДА. Під аудит 
потрапили власне управління 
культури та туризму ЖОДА, 
КУ «Житомирський обласний 
центр народної творчості», КУ 
«Житомирський обласний ту-
ристичний інформаційний 
центр», КЗ «Житомирський 
обласний центр хореографіч-
ного мистецтва».

Вже на перших сторінках ауди-
торського звіту, наприклад на ст. 12, 
ми можемо прочитати, що майже 
кожне рішення керівництва управ-
ління культури відбувалося з пору-
шенням чинного законодавства або 
взагалі призводило до величезних 
втрат. Так, окремо зазначається, 
що «прийняття управлінсько-
го рішення щодо створення та 
віднесення Житомирського 
обласного туристичного ін-
формаційного центру до ін-
ших закладів у галузі культури 
і мистецтва не узгоджується 
із Законом України "Про куль-
туру"». Одразу виникає питання, 
яким чином голова Житомирської 
обласної ради В. Ширма та голо-
ва гуманітарної комісії даної ради 
О. Галагуза надали погодження 
на створення цього закладу, якщо 
його діяльність не відповідає За-
кону України «Про культуру».

Окремо слід зазначити пункт 
на сторінці 22 даного аудитор-
ського звіту. Ми процитуємо його 
майже дослівно: «Аудитом установ-
лено, що календарно-фінансовим 
планом проведення заходів у галузі 
культури та мистецтва за КПКВК 
МБ 1014082 «Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва» на 2019 рік, 
затвердженим начальником 
управління культури та туризму 
Т. М. Парфентієвою та погодженим 
заступником голови Житомирської 
ОДА Я. М. Лагутою, передбачено 
захід: обласний форум «Рада 
регіонального розвитку», дата 
та місце проведення – 11.03.2019 
року, м. Житомир, відповідальна 
особа – Парфентієва Т. М., обсяг 
фінансування – 525 тисяч гривень.

Як свідчать дані наведеної 
схеми, здійснення управлін-
ням культури та туризму Жи-
томирської ОДА видатків на 
вищевказаний захід дозволило 
департаменту агропромислово-
го розвитку та економічної по-
літики Житомирської ОДА не 
проводити визначені Законом 
України «Про публічні закупів-
лі» від 25.12.2015 року № 922-VIII 
процедури закупівлі, а бюджет-
ні кошти спрямувати через де-
партамент агропромислового 
комплексу та економічної по-
літики ЖОДА та управління 
культури та туризму ЖЛДА 
одним і тим самим суб’єктам 
підприємницької діяльності: 
ФОП Пономарьовій Н. М., ФОП 
Стецюку Ю. А. та ТОВ «Плат-
форма».

Тут ми маємо зробити ремарку. 
Ми вже писали про те, яким саме 
чином чиновники Житомирської 
обласної державної адміністра-
ції змогли спрямувати «не туди» 
майже два мільйони гривень під 
час сумнозвісного форуму. Ще 
тоді увагу деяких журналістів та 
громадських діячів привернула 
подія, яка розгорталася 11 берез-
ня 2019 року у межах робочого 
візиту у Житомир президента 
України Петро Порошенка, який 
взяв участь у засіданні Ради регіо-
нального розвитку Житомирщини 
на заводі «Кромберг енд Шуберт». 
На наші журналістські запити ми 
отримали офіційні відповіді, що 
департамент фінансів ЖОДА взага-
лі не в курсі того, звідки взялися ко-
шти. Але ще цікавіша відповідь то-
дішнього керівника апарату ЖОДА 
Олексія Шатила: «У Житомирській 
обласній державній адміністрації 
кошти для проведення Ради регіо-
нального розвитку не виділялись». 
Тобто на питання, «за чий рахунок 
банкет», чиновники відповідати не 
захотіли. Наші журналісти-розслі-
дувачи тоді змогли встановити, хто, 
скільки та куди витратив грошенят 
на це феєричне дійство. Але жод-
ного кримінального наслідку для 
фігурантів не відбулося. До того ж 
Ярослав Лагута зараз дуже впевне-
но себе почуває у кріслі очільника 
Дарницької РДА м. Києва. А ось 
пані Тетяна Парфентієва, за чут-
ками, готується очолити обласний 

Посадять чи відзначать тих 
очільників управління Житомирської 
ОДА, які розкрадали кошти  
на розвиток культури  
та знищували її в області?
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краєзнавчий музей. Але підкрес-
люємо – за чутками…

Далі в аудиторському звіті 
за № 04–10/13 від 11.11.2019 року 
краще розбиратися представ-
никам слідчих органів, тому що 
на кожній сторінці наводяться 
факти нецільових використань 
бюджетних коштів, факти подвій-
ної чи потрійної оплати за одні 
й ті ж послуги на величезні суми.

Особливо звертає на себе ува-
гу фестиваль «Жовтень в Жовтні», 
який проводила ГО «Житомир, 
зроби голосніше!». Керівником 
організації є рідна сестра Т. Пар-
фентієвої Людмила Зубко, за 
сумісництвом дружина Геннадія 
Зубка. Ось саме на цей сумнівний 
захід від громадської організації 
управління культури переплатило 
141,8 тис. гривень. Чисто так по-
сімейному…

У подальшому привертають 
до себе увагу величезні кошти, які 
перераховуються за організацію 
різноманітних заходів одним і тим 
же особам. Причому організато-
рами за наказами були визначені 
Житомирський драмтеатр, Жито-
мирська філармонія та інші закла-
ди культури, фінансування яких 
знову, відповідно до аудиторського 
звіту, було подвійним: офіційним 
та у власну кишеню.

Також згідно з аудиторським 
звітом вражає кількість комуналь-
них закладів, дублюючих роботу 
один одного; установ, діяльність 
більшості яких полягає у ство-
ренні посад з високою заробіт-
ною платою без особливої чітко 
визначеної мети діяльності самого 
закладу. Це стосується вже зазна-
ченого Житомирського обласного 
центру народної творчості, Жито-
мирського обласного туристичного 
інформаційного центру та інших. 
Є висновки експертів, що діяль-
ність даних комунальних установ 

взагалі обумовлена легалізацією 
бюджетних коштів. Саме за цим 
фактом було відкрито кримінальне 
провадження щодо діяльності КУ 
«Житомирський обласний центр 
народної творчості».

Щодо взагалі стану культу-
ри у Житомирській області 
справа дуже плачевна. У при-
міщенні кінотеатру «Жовтень» 
ГО «Житомир, зроби голосні-
ше», яку очолює Людмила Зуб-
ко (дружина екс віце-прем’єр-
міністра Геннадія Зубка), 
за допомогою Українського 
культурного фонду, який очо-
лює Марина Порошенко, під 
патронатом управління куль-
тури та туризму, яким керує Те-
тяна Парфентієва, рідна сестра 
Людмили Зубко, проводилася 
виставка робіт Божени Чага-
рової, на яку було витрачено 
майже 500 тисяч гривень.

На виставці «Боже На: життя 
і творчість Божени Чагарової» 
було представлено 47 робіт із 2-х 
тематичних колекцій «Пінчук» та 
«Шекспір». Варто зауважити, що 
мистецтво Божени Чагарової, яка 
хворіє на параноїдальну шизоф-
ренію, належить до так званого 
«примітивного мистецтва», тобто 
до мистецтва, яке не має великого 
впливу на розвиток культурного 
середовища у суспільстві. Отже, 
витрачена сума викликає дуже 
багато питань до організаторів 
цієї виставки.

Минулого року філармонію 
очолила дружина депутата об-
ласної ради від партії БПП Андрія 
Руденького (виконавчого директора 
ТОВ «АЛЕНРУД», смт Черняхів – 
ТМ «Рошен») – Тетяна Руденька, 
яка одразу на лист-прохання 
від начальника управління 
культури та туризму ЖОДА 
Тетяни Парфентієвої організу-
вала безкоштовні концерти по 

селах області за безоплатною 
участю артистів філармонії. 
У заявці дати концертів співпа-
дають з агітаційними заходами 
у даних населених пунктах за 
кандидата у президенти Укра-
їни Петра Порошенка.

Керівництво філармонії та об-
ласної ради також є фігурантами 
скандалу з купівлею нового авто-
бусу. Нагадуємо, що Житомирська 
обласна філармонія ім. С. Ріхтера 
відсвяткувала 2 березня 2018 року 
свій 80-річний ювілей святковим 
концертом «Велич мистецтва 
у музиці». Під час концерту го-
лова Житомирської обласної ради 
Володимир Ширма та заступник 
голови ЖОДА Ярослав Лагута 
вручили тодішньому директору 
Петру Даценку подарунковий сер-
тифікат на суму 2 млн 500 тис. грн 
на придбання нового автобусу. На 
ці кошти був куплений автобус, 
що був в експлуатації, який на 
даний час перебуває на майдан-
чику обласної типографії. Після 
купівлі з’ясувалося, що придба-
ний автобус – суцільний метало-
брухт, не придатний до викорис-
тання. Хто буде відповідати та 
чи є можливість відремонтувати 
автобус, навіть після кількох за-
питів до управління культури 
та туризму ЖОДА та обласної 
ради з’ясувати не вдалося. Ця 
тема неодноразово висвітлюва-
лася житомирськими ЗМІ.

На початку 2019 року у ЗМІ 
з’явилася публікація щодо роз-
крадання коштів у Центрі народної 
творчості. Керівником цього за-
кладу, незважаючи на кримінальне 
провадження та супротив громад-
ськості, було призначено Альону 
Сердечну, з якою був укладений 
контракт на п’ять років. Лобіювала 
це призначення депутатка облра-
ди, голова гуманітарної комісії 
Олена Галагуза.

Жахливим також є стан у галузі 
театрального мистецтва. В області 
діє тільки два професійних театри: 
Житомирський український ака-
демічний музично-драматичний 
театр ім. І. Кочерги та обласний 
академічний театр ляльок. Осно-
вною проблемою театру ляльок є 
його розташування на центральній 
вулиці Житомира – Михайлівській. 
Саме зручне розташування його 
приміщення постійно приваблює 
комерційні структури, які намага-
ються у будь-який спосіб відібра-
ти його під заклади харчування. 
Цього року Житомирською облас-
ною радою були виділені кошті 
для реконструкції фасаду театру. 
Але цього, на жаль, не сталося. 
На даний час актори власноруч 
тимчасово перекрили дах під-
ручними засобами, адже дощем 
заливає сцену театру. Управління 
культури ЖОДА до цього байдуже. 
Неодноразові звернення до влади 
ні до чого не призвели.

Аналогічна проблема і з ре-
конструкцією музично-драма-
тичного театру. З часу відкриття 
у цей культурний об’єкт не було 
жодних капіталовкладень, тим 
паче жодної реконструкції. Напри-
кінці березня 2019 року тодішній 
голова Житомирської ОДА Ігор 
Гундич анонсував реконструкцію 
Житомирського драмтеатру за 
35 млн грн. 11 грудня 2018 року 
департамент регіонального роз-
витку Житомирської ОДА уклав 
договір з ТОВ «Група «Гарант» на 
розробку проєктної документації 
на будівництво об’єкта «Ремонтно-
реставраційні роботи по будівлі 
Житомирського академічного 
українського музично-драматич-
ного театру імені Кочерги» за 1 млн 
398 тис. 379,66 грн без ПДВ.

На журналістський запит до 
керівництва театру і управління 
культури та туризму ЖОДА щодо 

самої концепції реставрації театру 
була отримана відповідь, що це є 
комерційною таємницею і у догово-
рі, укладеному з виконавцями робіт, 
є пункт про нерозголошення цієї 
концепції. Це викликає величезне 
здивування та сумніви в якості про-
єкту. Підставою для таких побою-
вань є попередні дві реконструкції 
обласної філармонії, внаслідок чого 
вона втратила велику частину функ-
ціональності як закладу культури 
для проведення вистав.

Отже, ми можемо зробити ви-
сновки: кошти на галузь культури 
у Житомирській області виділя-
лися величезні. Але всі вони, ві-
рогідно, за змовою між депутатами 
Житомирської обласної ради та 
керівництвом управління культури 
та туризму ЖОДА майже повністю 
були спрямовані не за цільовим 
призначенням.

Чи буде хтось відповідати за 
це – покаже час. На адресу про-
куратури та ГУ Нацполіції в Жи-
томирській області направлені від-
повідні журналістські звернення. 
А у той час дехто з фігурантів вже 
зміг облаштуватися у нових влад-
них кріслах у Києві та отримав 
інші посади.

До речі, у висновках ау-
диторського звіту зазначені 
прями втрати від неефектив-
них управлінських рішень 
управління культури та ту-
ризму ЖОДА під керівництвом 
Т. Парфентієвої на суму майже 
два мільйони гривень, а ще 2 
мільйони 488 тисяч гривень – 
це втрати від того, що ніхто не 
може зрозуміти, що робити 
з придбаним за подарунковий 
сертифікат автобусом для фі-
лармонії BOVA FUTURA, 2008 
року випуску, який є суціль-
ним металобрухтом… Можна 
сказати, що «попередники» 
докерувалися…
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Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Екологія і сечовина 
(AdBlue) 

Закінчення теми. 
Початок у № 44 від 20 листопада

Сподіваюсь, що цікаво буде знати 
не тільки автомобілістам, що сечо-
вина (карбамід) має широку сферу 
використання. У сільському госпо-
дарстві як високоцентроване азот-
не добриво і як добавка до корму 
жуйних тварин. Використовують її 
при отриманні полімерів, пластмас, 
клеїв, штучних волокон, барвників 
тощо. Карбамід служить матеріалом 
для отримання багатьох органічних 
речовин і лікарських препаратів. Се-
човина застосовується для очищення 
промислових вихлопів підприємств, 
теплових електростанцій, котелень 
та сміттєспалювальних заводів. У ви-
кидних фільтрах використовується 
склад під назвою AdBlue – непаху-
чий розчин сечовини. Любителям 
жувальної гумки буде цікаво знати, 
що сечовина входить до її складу. 
Військова кампанія в Україні 2014 
року обвалила виробництво азот-
них сполук спочатку аміаку, зго-
дом – карбаміду, що призвело до 
зниження їх експорту, але продо-
вжує виробництво Одеський при-
портовий завод.

Використання сечовини має ряд 
позитивних моментів для дизельних 
двигунів – насамперед збільшується 
потужність двигунів Blue HDi у се-
редньому на 7–10%, вони мають 
більшу паливну економічність, не 
кажучи про абсолютну безпечність 
складу для людини.

Але на сьогодні дуже важко ви-
рахувати, яка різниця між звичай-
ним дизелем HDi і мотором BlueHDi, 
оскільки до нашої держави поста-
чаються автомобілі в комплекті 
з автоматичною коробкою передач 
і порівнювати його з версією «HDi + 
МКПП» у середніх і дорогих комп-
лектаціях – некоректно. Поряд із 
високою вартістю до недоліків ви-
користання сечовини належить 
специфічний запах відпрацьованих 
газів, і багатьом водіям це не подо-
бається. Я уже писав, що сечовина 
замерзає при незначних мінусових 
температурах і при потраплянні 
на тіло людини може спровокува-
ти алергічну реакцію. Недоліком 
використання сечовини є і те, що 
на території нашої країни відсутні 
якісні спеціальні заправні станції, 
де було б можливо долити сечо-
вину. До складу сечовини входить 
аміак, випаровування якого може 
негативно вплинути на шкіру і очі.

КУТОЧОК

ВОДІЯ

Увага! Стартує пе-
редноворічна акція 
«Двері замовляй – 
смартфон вигравай!»

Замовляйте двері ТМ Океан – 
отримайте шанс виграти гарний 

подарунок до Нового року.
Окрім подарунка, ви гаран-

товано отримаєте високоякіс-
ний товар, тому що фабрика 
дверей «Океан» – це сучасні 
технології, передове німецьке 
обладнання та надійні, еколо-
гічно чисті матеріали. Фабри-
ка дверей «Океан» з 2006 року 

тримає високу планку якості 
і регулярно оновлює модель-
ний ряд.  Також протягом 
грудня у салонах «Океан» для 
житомирян діють привабливі 
знижки на виставкові моделі – 
до 70% від початкової ціни!

Від бюджетних моделей до 
преміум-класу, від стильних 

міжкімнатних дверей та арок 
до надійних броньованих вхід-
них дверей – не проґавте уні-
кальну можливість придбати 
якісні двері за вигідною ціною!

Завітайте до салонів-мага-
зинів «ОКЕАН» та дізнавайтесь 
подробиці акцій за номером: 
(0412) 551–000.

Середній розмір 
підвищення пенсій 
на Житомирщині 
склав 31,47 грн.

«У зв’язку з підвищенням 
з 1 грудня прожиткового мі-
німуму для осіб, які втратили 
працездатність, з 1564 грн до 
1638 грн відповідно до Закону 
України "Про Державний бю-
джет України на 2019 рік", голо-
вним управлінням Пенсійного 
фонду України в Житомирській 
області проведено перерахунок 
пенсійних виплат 321,3 тис. пен-
сіонерам області (85%), на що 
у грудні буде додатково спря-
мовано понад 10 млн грн», – по-
відомляє Головне управління 

Пенсійного фонду України 
в Житомирській області.

Зазначається, що середній 
розмір підвищення пенсій 
становить 31,47 грн (по цивіль-
них пенсіонерах –  27,62 грн, 
по військових – 127,7 грн). Під 
перерахунок потрапили міні-
мальні та максимальні пенсійні 
виплати, а також надбавки та 
підвищення до пенсій, розмір 
яких залежить від прожитко-
вого мінімуму.

Розмір підвищення розрахо-
вується індивідуально для кож-
ного пенсіонера за документами, 
які містяться у пенсійній справі.

Особам, які працюють або 
займаються підприємництвом, 
перерахунок не проводився. Їм 
слід очікувати на перерахунок 
після звільнення з роботи або 

припинення підприємниць-
кої діяльності, з урахуванням 
прожиткового мінімуму, який 
встановлено на дату звільнення 
або припинення діяльності.

Дові дкову інформацію 
щодо механізму проведення 
перерахунку пенсій громадя-
ни області можуть отримати 

за телефонами «гарячих ліній»: 
(0412) 24-66-98 (для цивільних 
пенсіонерів) та 22-87-05 (для 
пенсіонерів силових структур), 
а також у сервісних центрах об-
слуговування громадян головно-
го управління Пенсійного фонду 
України в Житомирській області 
за місцем проживання.

Двері замовляй – 
смартфон вигравай

Перерахунок пенсій з 1 грудня:  
кому і скільки додали

ВАЖЛИВО: зазначені перерахунки про-
ведені автоматизованим способом та 
не потребують додаткового звернення 
до органів Пенсійного фонду України.
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І знову – децентралізація! 
Тепер варіант – бліц!

Микола Корзун

У вівторок, 3 груд-
ня 2019-го року, 
сесійний зал Жито-
мирської обласної 
ради перетворився 
на великий диску-
сійний клуб, у якому 
обговорювалися 
контури остаточного 
варіанту Перспек-
тивного плану фор-
мування територій 
громад Житомир-
ської області.

Іншими словами, 3 грудня 
розпочала свою реальну роботу 
міжвідомча регіональна робоча 
група, створена згідно з розпо-
рядженням губернатора Віта-
лія Бунечка. А загалом до обіду 
9 грудня 2019-го року у Жито-
мир, в управління, яким зараз 
керує Олександр Бабич, можуть 
надходити варіанти пропози-
цій, заяв з метою об’єднання 
громад на Житомирщині. Од-
нак саме 9 грудня 2019-го 
року усі без винятку міста та 
села Житомирщини мають 
визначитись із тим, до якої 
об’єднаної територіальної 
громади (ОТГ) вони бажають 
належати. Бо вже 10 грудня 
перспективний план, складе-
ний, узгоджений у Житомирі, 
поїде до Києва, де у Міністерстві 
регіонального розвитку України 
його ще раз перевірять, проана-
лізують і, можливо, затвердять. 
Якщо ж у Перспективному пла-
ні формування громад Жито-
мирщини столичні чиновники 
знайдуть помилки, тоді у Жи-
томирській ОДА доведеться їх 
виправляти.

Робоча група – це хлопці  
із «жовтими картками»

Все це доведеться зробити за 
порівняно короткий час. Якщо 
децентралізація в «епоху По-
рошенка» під керівництвом 
добре відомого житомирянам 
віце-прем’єра Геннадія Зубка 
тривала майже п’ять років, то 
«команда Зеленського» змушена 
завершити розпочату рефор-
му із децентралізації влади за 
якихось три-чотири місяці. Зре-
штою, «слуги народу» не мають 

іншого виходу, а тому змушені 
діяти швидко, а іноді – навіть 
радикально. Очевидно тому 
Верховна Рада України ухва-
лила зміни до законодавства, 
згідно з якими обласні ради 
відтепер позбавлені права 
узгоджувати зміни та про-
позиції до Перспективного 
плану утворення ОТГ під час 
сесій. Відтепер усі зміни, будь-
які пропозиції стосовно утво-
рення ОТГ, приєднання до вже 
утворених громад нових сіль-
рад чи міськрад розглядаються 
у кабінетах Житомирської ОДА. 
Хоча перше засідання міжвідом-
чої робочої групи, яке розпо-
чалося о десятій ранку 3 грудня 
2019-го року, проходило у досить 
бурхливому режимі.

Найпершим чином здивував 
кількісний склад робочої гру-
пи. Хто може сьогодні логічно 
і вичерпно пояснити, чому для 
обговорення пунктів і варіантів 
остаточної редакції Перспек-
тивного плану утворення на 
Житомирщині ОТГ потрібно 
ледь не 120 осіб? Чи всі ті, хто 
увійшов до складу такої «гру-
пи», розуміють про що власне 
йдеться? Адже лише побіжного 
погляду у залі Житомирської 
обласної ради було достатньо, 
що члени робочої групи, яких 
навіть важко було порахувати, 
до роботи належним чином не 
готові. Втім, особливої підго-
товки, як виявилось, діяль-
ність у складі робочої групи 
й не потребувала. Варто було 
лише піднімати руку із жов-
тою карткою, яка трохи нага-
дувала усім відомий атрибут 
судді футбольного матчу.

Загалом роботи у залі Жи-
томирської облради довелось 
зробити чимало. Із трибуни до 
присутньої аудиторії звертався 
вище згаданий Олександр Ба-
бич, який «озвучував» варіанти 
остаточного об’єднання сіль-
ських громад у тому чи іншому 
районі Житомирської області. 
Після виступу пана Бабича пе-
редбачалося короткотривале 
обговорення висловленого упро-
довж п’яти хвилин. Але вже 
перший в алфавітному порядку 
Андрушівський район став для 
учасників зібрання дуже ціка-
вим видовищем. Ну а для членів 
«робочої групи» обговорення 
варіантів поділу Андрушів-
ського району перетворилося 
на складний екзамен. Однак 
у підсумку поки що так і неясно, 
чи постануть в Андрушівському 
районі три ОТГ (Червоненська, 
утворена у 2015 році, і Андру-

шівська міська та Волицька 
сільська об’єднані громади). Чи 
їх все ж таки буде лише дві – 
Червоненська і Андрушівська? 
Цікавим виявилося обговорен-
ня перспектив майбутнього 
об’єднання і утворення нових 
ОТГ на території Житомирсько-
го району. Окрім вже діючих 
Станишівської, Тетерівської, 
Глибочицької, Оліївської ОТГ, 
які оточують територію Жито-
мира, залишилося реформувати 
більшу частину великого за пло-
щею Житомирського району. 
Так-от, на захід від Житомира 
утвориться ще одна об’єднана 
територіальна громада – Бере-
зівська. До її складу увійдуть 
землі Іванівської, Садківської, 
Березівської, Василівської сіль-
рад. До Глибочицької ОТГ від-
тепер приєднається Левківська 
сільська рада. А на південь від 
Житомира має утворитися Сін-
гурівська ОТГ, до складу якої 
увійдуть території Новогуй-
винської селищної, Вертокиїв-
ської, Троянівської, Коднянської, 
Сінгурівської сільських рад. 
Під час обговорення варіантів 
та пропозицій реформування 
території Житомирського ра-
йону до мікрофону підходили 
представники Новогуйвинської 
селищної ради. Їх запитання 
звучало дуже логічно і законо-
мірно: чому Новогуйвинська 
селищна рада свого часу була 
позбавлена права стати цен-
тром для утворення ОТГ? До 
речі, на це запитання у залі Жи-
томирської облради так ніхто 
відповіді й не дав. Єдине, чим 
запам’яталося обговорення про-
цесу децентралізації і реформу-
вання у Житомирському районі, 
так це гарячою словесною пере-
палкою між мером Житомира 
Сергієм Сухомлиним і активіс-

том із Новогуйвинська Іваном 
Єщенком. Стосовно С. І. Су-
хомлина, то його появу у залі 
Житомирської обласної ради 
можна було б назвати проце-
сом «прощання із втраченими 
шансами». Адже у Сухомлина, 
як мера Житомира, були гар-
ні шанси залучити до кордонів 
міської території не лише землі 
села Вереси. Куди органічніше 
і природніше до складу Жито-
мира напрошуються території 
сільських громад Іванівки і вже 
згаданого Левкова. А хіба гро-
мади Гуйви, Новогуйвинська не 
забажали б стати територією 
обласного центру, якби їх гар-
ненько (можливо навіть кілька-
разово) попросили? Але, схоже, 
що Сергій Сухомлин просити не 
звик. І тому Житомир на п’ятому 
році реформи із децентралізації 
влади виглядає, як мінімум, не-
переконливо. Можливо, трохи 
краще, аніж Бердичів, до якого 
не забажало приєднатися жодне 
із прилеглих сіл, але не набагато.

От якби ж то так і раніше!
Загалом обговорення варіан-

тів утворення об’єднаних громад 
у кожному із районів Житомир-
щини виглядало цікаво, іноді – 
драматично і напрочуд диску-
сійно. Найцікавіший висновок, 
який легко напрошувався вже 
за дві-три години напруженої 
діяльності робочої групи, поля-
гав у тому, що якби подібні засі-
дання чи зібрання проводились 
у залі Житомирської облради 
хоча б раз у квартал (чи навіть 
раз на пів року), то реформа із 
децентралізації влади на Жито-
мирщині вже давно (точно – ще 
рік тому) була б остаточно за-
вершена. А це означало б, що 
законодавець (тобто Верховна 
Рада України) вже давно зму-

шений був би прийняти зако-
ни чи рішення про скасування 
нинішнього адміністративно-
територіального поділу України 
і розпуск районних державних 
адміністрацій. Власне кажучи, 
районні держадміністрації й 
сьогодні несуть значну відпо-
відальність за те, що реформа із 
децентралізації влади в Україні 
(на Житомирщині – також) роз-
тягнулася на довгих пять років.

P. S. Від редакції: Найго-
ловніше запитання, яке читач 
може поставити після того, як 
прочитає розміщений вище 
текст, стосується споконвічно-
го – що нового і, головне, що кра-
щого, кориснішого і зручнішо-
го привнесли у життя жителів 
Житомирщини новоутворені 
об’єднані територіальні грома-
ди? Подекуди вони діють вже 
п’ятий рік. Подекуди – рік-два. 
Однак життя села, яке увійшло 
до складу новоутвореної ОТГ, 
і села, яке (як і раніше) входить 
до складу ще нереформованої 
сільради, сьогодні майже нічим 
не відрізняється. Так, зарплата 
керівників та чиновників ново-
утворених ОТГ значно краща, 
ніж у їх «сільрадівських» колег. 
Але людям що із того? Поки що 
ніхто не чув, щоб на Житомир-
щині на території новоутвореної 
об`єднаної територіальної гро-
мади запрацювало, наприклад, 
підприємство із іноземними 
інвестиціями. Не чути такого, 
щоб у реформованих ОТГ запра-
цювали нові амбулаторії, ФАПи, 
школи мистецтва чи спортивні 
секції для дітей. Щоправда, із 
амбулаторіями Житомирщина 
«вляпалася» у чималий скандал, 
який повністю на совісті колиш-
ніх керманичів Житомирської 
обласної адміністрації. Втім, 
керівники вже нинішнього «при-
зову» під керівництвом Віталія 
Бунечка мали б вже сьогодні 
(чи хоча б завтра) запропонувати 
громаді Житомирської області 
видимі, зримі і реально суттєві 
покращення. І тут новоутворені 
ОТГ мають служити вагомим 
і дієвим механізмом здобуття 
таких позитивних результатів. 
Інакше навіщо людям такі ре-
форми, які поліпшують життя 
лише для чиновників? І коли 
кажуть, а потім ще й повторю-
ють, що реформа із децентра-
лізації влади є найуспішнішою 
серед усіх розпочатих в Україні 
реформ, то це поки що лише 
крилатий вислів. А крилаті сло-
ва, як відомо, звучать гарно, зате 
часто дуже далекі від означення 
реальності.
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Тарас Боросовський

Проводити ремонти 
доріг на десятки міль-
йонів Житомирська 
ОДА довірила київ-
ському підряднику без 
техніки та необхідного 
обладнання. Угода на 
їх оренду укладена 
з фірмою, діяльність 
якої фіктивна і, за 
кримінальним про-
вадженням, полягає 
у переведенні коштів 
у готівку.

Прихід нової президентської 
команди вніс корективи не лише 
в структуру Житомирської ОДА. 
Змінилися ключові керівники де-
партаментів, а за ними – основні 
виконавці робіт.

Розпочався етап великої гри 
довкола більш ніж мільярдного 
бюджету. Така сума щорічно виді-
ляється на утримання доріг в об-
ласті. І розпоряджатися цими чи-
малими коштами буде об’єднаний 
у єдиний департамент підрозділ 
облдержадміністрації.

– Розкрадати гроші на дорогах 
Житомирщини я не дозволю! – за-
вірив під час брифінгу голова Жи-
томирської ОДА Віталій Бунечко.

Небажання у подальшому пра-
цювати з переможцями минулих 
торгів очільник області пояснив 
виявленими фактами розкрадань 
під час ремонту доріг.

Поки правоохоронні органи 
розслідують відкриті за заявою 
посадовця кримінальні справи, 
у стінах облдержадміністрації 
розгортається повноцінна битва 
за підряди між вчорашніми фа-
воритами торгів і досі нікому не 
відомими новачками.

Дія перша: псевдотендер
Головне протистояння виникло 

довкола оголошеного у вересні тен-
деру на ремонт дороги «Попільня – 
Ружин». Управління дорожнього 
будівництва ОДА запланувало 
витратити понад 68,8 млн грн на 
капітальний ремонт 6210 м дороги.

Подані на тендер пропозиції 
ПП «Автомагістраль», ТОВ «Мего 
ЛТД», ПП «Артембуд», ТОВ «Спец 
Комплект Постач» і ТОВ «Бахмач-
газбудсервіс» організатори за різ-
ними причинами відхилили. До 
прикладу, ПП «Автомагістраль» 
через незазначення в документі 
з постачання асфальту відстані від 
власного асфальтобетонного заводу 

до об’єкта будівництва.
Хоча принципового значення 

для визначення переможця це 
не має, однак управління дорож-
нього будівництва ОДА виріши-
ло інакше. І прийняло рішення 
укласти угоду з ТОВ «Будстандарт 
ЛТД», пропозиція якого дорожча 
більш ніж на 20 млн грн, тобто 
у півтора раза за конкурентів.

При цьому тендерний комітет 
пропустив цілий ряд порушень се-
ред поданих переможцем докумен-
тів. У наданому гарантійному листі 
ТОВ «Будстандарт ЛТД» вказало, що 
замість дороги Попільня – Ружин 
зобов’язується капітально відремон-
тувати вул. Цадика у Бердичеві.

Не відповідають умовам тендер-
ної документації і подані відомості 
про матеріально-технічну базу та 
обладнання, оскільки в них не вка-
зано, хто його поставлятиме. Також 
переможець до договору про по-
слуги лабораторних вимірювань 
«забув» надати копії підтверджень 
атестації та сертифікації відповід-
ної лабораторії. У згоді на оброб-
ку персональних даних директор 
ТОВ «Будстандарт ЛТД» не вказав 
місце проживання, як це вимага-
лося тендерною документацією. 
У порушення вимог тендеру у листі-
відгуку переможця відсутня навіть 
згадка про фактичні основні види 
та обсяги виконаних робіт.

Тендером зацікавилось Управ-
ління Північного офісу Держаудит-
служби в Житомирській області, та 
18 листопада аудитори підтвердили 
численні порушення. За 5 днів їх 
мали усунути або ж відмінити 
торги, чи визнати їх такими, що 
не відбулися. Причини повного 
ігнорування вимог аудиторів очіль-
ниця департаменту регіонального 
розвитку Житомирської ОДА Інна 
Хоменко коментує наступним чи-
ном: «Ураховуючи, що за резуль-

тами торгів угода укладена до ви-
сновку Держаудитслужби, підстав 
для скасування публічних торгів 
немає. Крім того, замовник подав 
пояснення по кожному виявленому 
факту за результатами ревізії».

Мотивували тим, що при ска-
суванні торгів нова процедура за-
купівлі відбудеться лише у грудні. 
Управління дорожнього будівни-
цтва та інфраструктури ОДА «не 
вважає доцільним скасовувати 
процедуру закупівлі на надання 
послуг, вартість яких нижча від очі-
куваної на 7,7 млн грн». Звичайно ж, 
про те, що обрана пропозиція на 
20 млн дорожча за подані іншими 
учасниками торгів, облдержадмі-
ністрація у відповіді аудиторам не 
згадує і втрат на десятки мільйонів 
для держави… не вбачає.

Дія друга: тендерна війна
Досконало вивчивши всі пору-

шення під час тендеру, ПП «Авто-
магістраль» надсилає до Антимоно-
польного комітету України скаргу. 
У ній детально описує зауваження, 

які не врахував чи, можливо, ціл-
ком свідомо пропустив крізь очі 
тендерний комітет управління 
дорожнього будівництва та інфра-
структури ОДА

Після появи на сайті закупівель 
11 листопада скарга приймається 
Антимонопольним комітетом Укра-
їни до розгляду. Допоки колегія 
комітету не винесене остаточне рі-
шення, процес укладання договору 
призупиняється.

Однак чекати довго не дове-
лося. Через день ПП «Автомагі-
страль» передумало скаржитись 
і відкликало подану раніше заяву. 
Чи зайвими для підприємства 
були сплачені за скаргу 15 тисяч 
гривень? Мабуть, ні.

Причину такої різкої зміни 
власної позиції ми віднайшли, пе-
реглядаючи результати проведених 
Житомирською ОДА торгів на ре-
монт доріг. Одночасно із визначен-

ням переможця по капітальному 
ремонту дороги Попільня – Ружин 
підбивали підсумки по торгах з ка-
премонту вулиць у селищі Любарі.

Саме після згаданої відмови від 
скарги, 13 листопада, з’являється 
повідомлення про намір укласти 
договір з ПП «Автомагістраль». 
Наступного дня підприємство 
визнають переможцем ще у двох 
торгах. Капітальний ремонт доріг 
в Олевському та Лугинському ра-
йонах мають виконати відповідно 
за 18,8 млн та 13,2 млн грн.

Хоч вони й запропонувала 
найнижчу ціну, підписувати 
угоди управління дорожнього 
будівництва не поспішало. В цей 
же час, 15 листопада, ТОВ «Буд-
стандарт ЛТД» з ціною, у півтора 
раза більшою за ПП «Автомагі-
страль», визнають переможцем 
у торгах на ремонт дороги в Лю-
барському районі.

Підприємство, вчергове спла-
тивши 15 тис грн, знову звертається 
зі скаргою до Антимонопольного 
комітету України. За декілька днів, 

як попереднього разу, за власною 
ініціативою скаргу забирають. І че-
рез два дні після появи інформації 
на сайті з ПП «Автомагістраль» на-
решті підписують договір на капре-
монт дороги в Олевському районі.

«Злив» мільйонів з бюджету
За відсутності власного при-

міщення всю дорожню техніку 
ТОВ «Будстандарт ЛТД» орендує 
у ТОВ «Інвестиційно-будівельна 
група "Фортуна"». Створене у серп-
ні минулого року, товариство досі 
знаходиться за адресою масової 
реєстрації.

У нас виникли сумніви щодо 
наявності перелічених у договорі 
оренди близько 30 одиниць техні-
ки. І щоб їх розвіяти, ми надіслали 
запит до Міністерства внутрішніх 
справ про володіння товариством 
транспортними засобами. В отри-
маній офіційній відповіді повідо-
мили, що у Єдиному державному 
реєстрі за ТОВ «Інвестиційно-буді-
вельна група "Фортуна"» транспорт 
не значиться!

Натомість облдержадміністра-
ція, яка не вимагала в учасників 
копій свідоцтв про реєстрацію чи 
технічних паспортів на техніку, 
перевіряти її реальну наявність не 
збирається.

– Відповідно до тендерної до-
кументації, замовником вимагаєть-
ся посвідчення кожного поданого 
учасником документа. ТОВ «Буд-
стандарт ЛТД» посвідчило договори 
оренди техніки, чим підтвердило 
правдивість та достовірність відо-
бражених у ньому даних, – відповіла 
очільниця департаменту регіональ-
ного розвитку Житомирської ОДА 
Інна Хоменко.

У реєстрі судових рішень ми 
знайшли порушені кримінальні 
провадження щодо діяльності 
ТОВ «Інвестиційно-будівельна 
група "Фортуна"». В цілому ряді 
судових ухвал слідчі стверджують 
про фіктивну діяльність товари-
ства, відсутність будь-якої інфор-
мації про наявні складські примі-
щення, наявність автомобільного 
чи іншого транспорту. Згідно із су-
довими документами, товариство 
створене для «переведення грошо-
вих коштів у готівку та мінімізації 
податкових зобов̀ язань суб`єктів 
господарювання реального секто-
ру економіки, які безпосередньо 
використовувалися у схемі ухи-
лення від сплати податків».

У кінці листопада в укладений 
з ТОВ «Будстандарт ЛТД» договір 
вносяться зміни, і розпорядником 
бюджетних коштів стає реформо-
ваний департамент за керівництва 
Інни Хоменко. Це останній необ-
хідний крок перед проплатою 
на рахунок посередника десятків 
мільйонів для наступного пере-
ведення у готівку.

НОВИЙ ДЕРИБАН  
дорожнього бюджету області

 Скріншот з Гарантійного листа Будстандарт ЛТД  
     з проігнорованою тендерним комітетом помилкою

 Скріншот з кримінальної справи по надавачу техніки  
     під виграний тендерм комітетом помилкою
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Додаткові витрати  
на дитину: порядок 
стягнення

До Малинського бюро 
правової допомоги звер-
нулась Ангеліна Дубовик 
(ім’я та прізвище змінені 
з етичних міркувань, – прим. 
автора). Жінку цікавило, 
як стягнути з батька до-
даткові витрати на дитину. 
Роз’яснення у межах про-
єкту «Я маю право!» надав 
фахівець Малинського бюро 
правової допомоги.

Батьки зобов'язані брати 
участь у додаткових витратах 
на дитину, якщо це обумовлено 
розвитком її здібностей, хворо-
бою тощо. (ст. 185 Сімейного 
кодексу України). Цей перелік 
не є вичерпним – сюди входять 
усі потреби дитини, які не покри-
ваються аліментами на її утри-
мання. Розмір додаткових витрат 
встановлюється за домовленістю 
батьків між собою або рішенням 
місцевого суду за позовом одного 
з батьків, який отримує аліменти.

Додаткові витрати на дитину 
можуть сплачуватися наперед 
або покриватися після їх фак-
тичного понесення. Конкретна 
форма залежить від наявних 
документів – чеків, квитанцій, 
актів виконаних робіт, реко-
мендацій чи діагнозів тощо. 
При цьому стягнення грошових 
коштів може відбуватися разо-
во, з певною періодичністю або 
постійно (до досягнення дити-
ною повноліття). Тобто, якщо 
мова йде про відвідування 
дитячого садку, фінансування 
здійснюється періодично. Коли 
дитина захворіла, оплата її лі-
кування зазвичай відбувається 
протягом певного часу, згідно 
з рекомендаціями лікаря.

Якщо один із батьків не бере 
участь у додаткових витратах 
на дитину, то можна подати 
до суду позовну заяву. В до-
датках до цього позову слід 
обов’язково надати докази, 
на яких ґрунтуються позовні 
вимоги. Якщо ці документи не 
можуть бути отримані позива-
чем самостійно, вони витребо-
вуються судом, за відповідним 
клопотанням.

Зверніть увагу, що розмір 
додаткових витрат завжди 
встановлюється у твердій гро-
шовій сумі.

Якщо виникли питання, 
за юридичною консультаці-
єю звертайтесь до місцевих 
центрів та бюро правової до-
помоги. Їх адреси та контак-
ти ви можете знайти на сайті 
http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/
ua/ у розділі «Місцеві центри».

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

КОЛОНКА

Валерія Наумова

Нещодавно у мере-
жі Фейсбук почали 
активно поширюва-
ти інформацію про 
закриття Житомир-
ського військового 
інституту імені Сер-
гія Корольова та пере-
дачу його факультетів 
іншим навчальним 
закладам.

Таку інформацію розмістив на 
своїй сторінці у Фейсбук доктор 
політичних наук, засновник і пре-
зидент Академії політичних наук 
Петро Мироненко. «Комісія на 
чолі з генерал-лейтенантом Назар-
кіним В'ячеславом Миколайови-
чем – першим заступником коман-
дувача Сухопутними військами 
Збройних сил України 25 листо-
пада 2019 року приступила до 
процедури закриття Житомир-

ського військового інституту імені 
Сергія Корольова та передачі його 
факультетів іншим навчальним 
закладам. А іншими словами це 
називається знищення унікальної 
школи, де готуються спеціалісти 
для розвідки і космічної галузі. 
Для створення школи такого рівня 
треба декілька десятиліть, а для 
знищення достатньо одного під-
пису ворога України», – написав 
Петро Мироненко.

Одразу після появи такої ін-
формації журналісти редакції «20 
хвилин» зв’язалися з офіцером від-
ділу по роботі з особовим скла-
дом Житомирського військового 
інституту імені С. П. Корольова 
Володимиром Загоровським, який 
зазначив, що дана інформація – 
абсолютний фейк.

Водночас, у п’ятницю, 29 лис-
топада, міський голова Сергій Су-
хомлин написав пост у Фейсбуці, 

прокоментувавши ситуацію, що 
виникла навколо військового ін-
ституту. За його словами, інфор-
мація про закриття – фейкова.

«Щойно спілкувався з діючим 
керівником ЖВІРЕ генерал-ма-
йором Олександром Левченком. 
Це фейк. Більше того, в Мінобо-
рони та Генштабі планують на-
впаки розвивати цей унікальний 
навчальний заклад», – написав 
міський голова.

Також на офіційній сторінці 
Житомирського військового інсти-
туту опублікували пост, в якому 
зазначається, що заклад не закри-
вають, а перепідпорядковують.

«У межах реформування Мі-
ністерства оборони України та 
Збройних сил України на даний 
час у Житомирському військовому 
інституті імені С. П. Корольова 
здійснюються заходи щодо пере-
підпорядкування навчального за-
кладу командуванню Сухопутних 
військ Збройних сил України.

Повне офіційне найменування, 
статус, юридична адреса та бан-
ківські реквізити Житомирського 
військового інституту імені Сергія 
Павловича Корольова залишають-
ся без змін», – йдеться у публікації.

Ірина Хоцька

На жаль, на сьогод-
ні місцевому гіганту 
загрожує вірогідність 
цілковитого закриття.

Початок цієї історії сягає 
у 2-місячну давнину. Саме з тих 
пір виробництво продукції за-
воду стало кризовим, а причина 
криється у закритті Чуднівсько-
го спиртового заводу, котрий є 
одним із найвагоміших поста-
чальників сировини для нашого 
виробника.

Наслідком проблеми, що ви-
никла, стала затримка заробітної 
плати робітникам підприємства, 
а фірмові магазини житомирської 
горілки дуже скоро можуть за-
лишитися без товару на своїх по-
лицях. До того ж заводу загрожує 
приватизація.

Вкрай обурені працівники 
заводу запевняють, що ви-
робнича криза лікеро-горіл-
чаного заводу сталася через 
переобрання нового очільника 
підприємства. Із загальнодос-
тупного пошукового сервісу 
«Опендабот» дізнаємося, що 
з липня 2019 року керівником 
ДП «Житомирський ЛГЗ» є 
Генріх Леванович Мікаелян. 
Саме після такої кадрової зміни 
працівники нашого історично-
го підприємства почали скар-
житися на затримку у виплаті 
заробітної плати.

«Зарплата за жовтень досі 
не виплачена працівникам!» – 
йдеться в офіційному зверненні 
438 працівників заводу до пре-
зидента країни з метою при-
вернення його уваги до проблем 
Житомирської області.

27  лис топа да 2019  рок у 
у Житомирській міській раді 
було зібрано позачергову сесію, 
котра була присвячена боротьбі 

із приватизацією та закриттям 
заводу і розглядом колективно-
го звернення людей, що працю-
ють на підприємстві.

Зрештою у ході сесії депутати 
підтримали направлення звер-
нення до президента, Кабміну та 

Держуправління справами щодо 
підтримки ініціативи колективу, 
проведення аудиту та переведен-
ня підприємства у комунальну 
власність. Про це свідчила за-
гальна кількість голосів, котра 
вилилася у 25 «за».

Житомирський військовий  
інститут не закривають,  
а перепідпорядковують

Місцеві депутати і житомиряни  
просять керівництво держави 
врятувати лікеро-горілчаний завод 
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м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 

м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а

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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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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Корольовський 
районний суд Жито-
мира 29 листопада до-
зволив підозрюваному 
у державній зраді 
журналісту Василю 
Муравицькому ніч-
ний домашній арешт 
замість цілодобового.

Прокурор Вадим Левченко 
наполягав на зміні запобіжного 
заходу на тримання під вартою 
з можливістю внесення грошо-
вої застави у розмірі 570 тисяч 
гривень. Натомість адвокат Му-
равицького Світлана Новицька 
заявила клопотання про неза-
стосування жодного запобіжного 
заходу до підсудного. Під цілодо-
бовим домашнім арештом Мура-

вицький перебував із червня 2018 
року. До того він був під вартою. 
Домашній арешт у нічну пору 
триватиме з 22:00 до 6:00. Запо-
біжний захід діятиме до 27 січня 
2020 року.

Раніше Міжнародна право-
захисна організація Amnesty 
International Ukraine проаналі-
зувала статті обвинувачуваного 

у державній зраді житомирського 
журналіста Василя Муравицько-
го та не знайшла там закликів 
до насильства, розпалювання 
ворожнечі або будь-чого іншого, 
що можна зарахувати до категорії 
кримінальних злочинів. Про це 
йдеться у доповіді правозахисної 
організації Amnesty International 
Ukraine «Права людини у 2018».

«СБУ також опублікувала 
перелік статей, автором яких є 
Муравицький, які, як вона вважає, 
порушують Кримінальний кодекс 
України. Amnesty International про-
аналізувала ці статті і не знайшла 
в них ніяких заяв, які можна було б 
вважати закликами до насильства, 
розпалюванням ворожнечі або будь-
яким іншим кримінальним зло-
чином», – йдеться у звіті.

На думку Amnesty Inter-
national Ukraine, українська влада 
повинна зняти всі звинувачення 
проти Василя Муравицького. Ор-
ганізація вважає, що він перебуває 
у в'язниці через критику політики 
влади щодо окупованого Росією 
Криму та війни на Сході.

Сам Василь Муравицький 
прокоментував рішення суду на-
ступним чином:

«Взагалі-то прокуратура і СБУ 
у моїй справі займаються дивною 
юридичною творчістю, яка ніде 
і ніколи в Україні не зустрічала-
ся. Наприклад, сьогодні прокурор 
приніс 21 судово-психологічну 

експертизу деяких текстів на 
наявність у них «маніпуляції 
свідомістю». Вартість цих екс-
пертиз – 120 тисяч гривень!!! Все б 
нічого, але в Україні такого виду 
психологічних експертиз не існує 
ВЗАГАЛІ. Від слова зовсім. А ось 
у Житомирі існує. Мало того, 
предметом судової психологічної 
експертизи є тільки певна людина 
(підсудний, свідок, потерпілий), 
його емоції, психологічні стани 
в момент злочину або після, але 
ніяк не якісь роздруківки і гіпо-
тетичний вплив на невизначену 
аудиторію, яка існує в уявленнях 
експерта деяких текстів.

І нарешті всякі там маніпу-
ляції:

а) не завжди зло;
б) ніде в світі і в Україні теж не є 

кримінальним злочином, або інак-
ше треба садити творців реклами 
Твікс і Тайда.

Розумієте, мене два з половиною 
роки судять за те, що відповідно до 
Кримінального кодексу не є кримі-
нальним злочином… »

Валерія Наумова

У Житомирі пла-
нують встановити 
пам’ятник «Воїнам 
Житомирщини – за-
хисникам Вітчизни, 
загиблим у збройному 
конфлікті на Сході 
України».

На сьогодні проводять кон-
курс, аби визначити, який саме 
з опублікованих концепцій 
пам’ятників встановлять у центрі 
міста. Для розміщення пам'ятного 
знаку пропонують сквер на 
вул. Перемоги, 2.

Наразі представлено  
три варіанти:

1. Композиція «Шлях до 
перемоги» – гранітний мону-

мент, з лицьового боку якого зо-
бражена бронзова фігура солдата, 
що символізує пам'ять про всіх 
воїнів, які віддали своє життя 
за незалежність нашої держави. 
Вертикальна композиція вказує 
шлях до незалежності і свободи. 
На завершення – сонце, проміння 
якого пробивається на всю карту-
територію України, що символізує 
світле майбутнє нашої держави.

2. Композиція «Меч-сила» 
виконана у вигляді символічного 
меча – сили українського народу. 
Має огляд з усіх сторін. Увагу 
акцентовано на двох домінантах: 
з головної фасадної сторони від-
кривається огляд на воїнів – захис-
ників вітчизни на Сході України, 
з іншої – на воїнів попередніх 
поколінь, які виборювали неза-
лежність нашої держави у всі часи.

3. Композиція «Янгол-
охоронець» – на гранітному 
п'єдесталі зображено фігуру янго-
ла-охоронця, в руках якого щит, як 
захист, та меч, готовий у будь-який 
момент нанести удар по ворогу. 

П'єдестал має чотири грані. На 
кожній грані є ніша із зображен-
ням воїна Збройних сил України, 
лікаря, волонтера, добровольця. 

Пам'ятний знак вшановує всіх, 
хто став на захист нашої держа-
ви, і тих, хто поклав своє життя 
за незалежність України.

Проголосувати та залишити 
свій відгук про пам’ятники мож-
на на сайті Житомирської міської 
ради.

Суд пом’якшив журналісту-блогеру 
Муравицькому домашній арешт

Житомиряни можуть проголосувати за кращий 
пам’ятний знак «Воїнам Житомирщини – 
захисникам Вітчизни, загиблим  
у збройному конфлікті на Сході України»
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У центрі Житоми-
ра 7 липня сталася 
фатальна ДТП. Один 
із учасників дорож-
ньо-транспортної 
пригоди загинув, 
другий – отримав чис-
ленні травми, проте 
в ході розслідування 
виявилося, що дана 
пригода чудово піді-
йде для нової серії 
«Ходячих мерців» 
або ж для детективу 
на кшталт «Десять 
негренят».

Хронологія
Отож почнемо з хронології. 

5 липня цього року о 2 год. 39 хв. 
водій автомобіля «Opel Vectra», 
рухаючись по вул. Покровській 
в напрямку вул. Київської, виїхав-
ши на перехрестя вулиць Михайла 
Грушевського – Покровської у Жи-
томирі, не надав перевагу в русі та 
здійснив зіткнення з автомобілем 
«ГАЗ 3307 БКХ-2», що одночасно 
виїхав на перехрестя та рухався 
по вул. Михайла Грушевського 
в напрямку вул. Небесної Сотні.

Попередньо поліцією вказа-
но, що водієм автомобіля «Opel» 
був Ничипорук М. В., а пасажир 
Литвинов О. О. отримав травми, 
несумісні з життям, і загинув на 
місці пригоди. Проте, чи все на-
писане – правда?

Вивчивши зо двісті доку-
ментів по даній кримінальній 
справі, розуміємо, що і проку-
ратура, і працівники слідчого 
відділу абсолютно не зацікавлені 
у створенні грамотних матеріалів 
справи, оскільки в документах по 
цьому ДТП помилка на помилці. 
Починаючи з того, що у справі 
фігурує не двоє, а аж четверо по-
терпілих: Ничипорук М. В., Не-
чипорук М. В., Литвинов О.О та 
Литвин О. О., закінчуючи постій-
ними розбіжностями у фактах.

Для прикладу, на другому 
аркуші висновку експерта за-
значено, що загинув Ничипорук 
М.В, а Литвинов О. О. отримав 
травми. Одразу ж після цього 

вказується, що загинув 
пасажир Литвинов О.О, 
а водій Ничипорук М. В. 
отримав травми. Диви-
на! Виявляється, експер-
ти вміють воскрешати 
мертвих. Отак і виходить: 
воскресили та одразу зви-
нуватили. Не розібрав-
шись у цьому детективі, 
Ничипоруку М. В. вине-
сли підозру і навіть вже 
призначили суд.

Хто ж був  
за кермом?

Детальніше про події 
тієї ночі ми розпитали 
у мами потерпілого Ми-
коли Ничипорука.

«Мій син увесь вечір 
возив свого друга Литви-
нова О.О, оскільки він не 
п’є, а Литвинов тоді по-
сварився з дівчиною і хо-
тів випити. Після того, як 
вони відвідали декілька 
закладів, почали рухати-
ся в сторону закладу «Кармен». 
Тоді мій син мав сісти за кермо, 
проте Олексій, загиблий, забрав 
у нього ключі, мовляв, «автівка 
моя, я поведу; потім у гараж по-
ставиш, а я довезу».

Після цього, як син розпо-
відав, Литвинов почав набирати 
швидкість, дрифтувати, мій син 
встиг пристебнутися, і потім удар. 
Мені до сих пір моторошно зга-
дувати. Він не розумів, що друга 
не стало, і не розумів, чому біля 
нього конвой», – згадує жінка.

За словами мами потерпіло-
го, з вікна все бачив свідок, який 
живе в будинку поруч із місцем 
ДТП. Після публікації про при-
году у ЗМІ свідок у коментарях за-
значив: «Водій – загинув, пасажир 
отримав ушкодження. Бачив на 
власні очі». Ми зв’язалися з ним, 

і він вчергове підтвердив цю ін-
формацію. Проте чому його не 
допитали як свідка – невідомо, 
хоча звернення зі сторони потер-
пілих було.

Якщо вивчити покази інших 
свідків, картина стає ще більш 
неоднозначною. Як виявилося, 
одразу після того, як сталася ДТП, 
до машини підбігла компанія 
друзів загиблого та потерпілого, 
які почали надавати допомогу: 
витягувати, вмивати і навіть роби-
ти ПРЯМИЙ масаж серця. Двоє 
хлопців, які діставали пасажира, 
зазначають, що з ними була їхня 
подруга, проте у показах дівчина 
чітко зазначає, що вона разом із 
іншими свідками пригоди діс-
тавала саме водія. Ми зв’язались 
із дівчиною; вона підтвердила 
те, що виймала саме водія, і, за 

її словами, ним був саме Ни-
чипорук М. В. Проте чому двоє 
хлопців зазначають про допо-
могу разом із дівчиною саме на 
пасажирській стороні – також 
незрозуміло.

Горе-експертиза
Під час огляду загиблого та 

розтину стає зрозуміло, що йому 
притаманні типові травми водія: 
розрив грудної клітини, травми 
серця та внутрішніх органів, роз-
бите обличчя та інші фатальні 
травми, проте експерти роблять 
висновок, що під час ДТП заги-
блий був пасажиром. У той же 
час у Ничипорука М. В. наявні 
типові травми пасажира: перелом 
ребер з правої сторони, зламана 
права ключиця, а також розрізана 
склом уся права частина обличчя 
та шиї. Також справа у потерпі-
лого є слід від паска безпеки, 
який був у експлуатації саме на 
пасажирському сидінні. Проте, на 
думку експертів, саме такі травми 
отримує водій.

З огляду на вищевказані 
травми потерпілих стає оче-
видно: у Литвинова О. О. дійсно 
травми водія, оскільки отримати 
такі травми, як у нього, можна 
лише об виступаючі деталі авто-
мобіля, а таким є кермо. У Ни-
чипорука М. В. очевидні травми 
пасажира, адже постраждала уся 
права сторона, а також є синець 
від паску безпеки на пасажир-

ському сидінні.
Крім того, у висновку експерта 

містяться посилання на покази 
свідків, що не може бути допус-
тимим. Також експертні висновки 
повністю суперечать даним, на-
веденим у посібниках, довідниках 
з проведення судово-медичної 
експертизи. У документах спо-
чатку об’єктом дослідження екс-
пертів зазначається труп Литви-
нова О. О., після чого на деяких 
сторінках загиблим вказують 
уже Ничипорука М. В. Як таке 
можливо? А ніяк. Просто «екс-
перти», певно, не виспалися, тому 
переплутали. Або просто гадки 
не мали, що вони роблять і кого 
досліджують.

Ситуація зараз
Станом на 2.12.2019 очікується 

суд по даній справі. Потерпілому 
Ничипоруку М. В. винесли під-
озру у вчиненні ДТП, у ході якої 
загинув Литвинов О. О. Чому 
детально не вивчено справу, 
де помилки та недостовірність 
очевидні, – невідомо. Можливо, 
комусь це вигідно. Хоча не дивно, 
бо у слідчому відділі працюють 
«слідаки» по років 20.

Невідомо, як розвиватимуть-
ся події, проте сподіваємося, що 
матеріали відправлять на дови-
вчення та проведуть повторну 
експертизу, адже ось такі байдужі 
дії спеціалістів можуть зламати 
комусь долю.

Липнева ДТП у Житомирі як сюжет 
для нової серії «Ходячих мерців»: 
розслідування фатальної події
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7 листопада до 
Верховної Ради внесли 
законопроєкт, який 
скасовує документ 
про згоду на обробку 
персональних даних.

Автори наполягають, що 
таким чином стане менше бю-
рократії, при цьому дані будуть 
захищені ще більш надійно. Що 
належить до персональних да-
них, як і навіщо їх слід оберігати, 
розбирався Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Які дані захищає закон?
Персональні дані – це будь-яка 

інформація про людину, яка може 
її ідентифікувати. Відповідно до 
закону, є дві категорії даних: за-
гальні та особливі. До першої 
категорії належать ім’я, прізви-
ще, по батькові, телефон, пошта, 
сімейний стан, місце проживання, 
місце реєстрації. До спеціальної 
категорії належать етнічне похо-
дження, релігійне – може обро-
блятися та поширюватися тільки 
за згодою її власника. Порушувати 
це правило можна лише у випад-
ках, визначених законом, в інтер-
есах національної безпеки та прав 
людини.

«Закон визначає права лю-
дини, тобто які права людина 
має на свої персональні дані, 
і зобов’язання розпорядників, що 
вони обов’язково повинні зроби-
ти, аби зберегти дані і дотриму-
ватися права людини на захист 
персональних даних», – пояснює 
юристка у галузі інформаційних 

прав людини Уляна Шадська.
У повсякденному житті укра-

їнці досить часто стикаються зі 
згодою на обробку персональних 
даних. Підписати документ про-
сять на пошті, у банках, лікарнях, 
школах і магазинах одягу. Водно-
час в уряді кажуть, що установи 
часто зловживають цим докумен-
том, чим створюють зайву паперо-
ву бюрократію. Адже при заповне-
нні якихось документів громадяни 
і так розуміють, що їх дані будуть 
оброблені. Якщо додаткову згоду 
брати принципово, то це можна 
писати у кінці документа, а не 
описувати окремим листом. Тож 
Кабмін почав вивчати можливість 
скасування цього документа, де 
це можливо.

«Проблема в тому, що в законі 
недостатньо чітко описаний ме-

ханізм згоди на обробку даних. 
Наш закон був «натхненний» 
законом європейських країн. 
Європейців важко запідозрити 
у неповажному ставленні до пер-
сональних даних, але такі папірці, 
ще й у такому обсязі, вони, звісно, 
не заповнюють. І ось ми подали 
в Раду акт, який повинен, з одного 
боку, краще захистити українців 
у тому, як організації поводяться 
з їхніми даними. З іншого боку, 
ми повинні позбутися цього па-
пірця, який насправді нікого ні 
від чого не захищає», – пояснює 
міністр Кабінету Міністрів Дми-
тро Дубілет.

Також він наголошує, що 
ухвалити новий закон буде не-
достатньо. Для того щоб зайвий 
папірець зник, потрібно буде 
працювати з бюджетними орга-

нізаціями. Наступний крок – на-
вчати бізнес належно обробляти 
персональні дані і не плодити 
зайву бюрократію.

Як захиститися самостійно?
Експерти кажуть, що загалом 

в українському суспільстві є не-
розуміння, що таке персональні 
дані і навіщо їх слід оберігати. Тож 
українці не часто звертаються за 
їхнім захистом.

«Кожен із нас йде у магазин, 
хоче отримати картку на зниж-
ку, подає анкету, де вказує свої 
дані. А потім якісь незрозумілі 
особи починають поширювати 
на вказані номери якусь рекла-
му, дзвінки, опитування. Все 
це є обробкою персональних 
даних не з тією метою, з якою 
ви їх подавали. Коли ви пода-

єте свої дані для отримання 
картки на знижку, ви повинні 
чітко усвідомлювати, і магазин 
теж зобов’язаний це знати, що 
ви надаєте свою інформацію 
виключно з конкретною метою. 
Єдина мета – це облік карток на 
знижку, яка була видана вам се-
ред інших покупців», – пояснює 
співзасновник ГО «Український 
інститут з прав людини» Богдан 
Крикливенко.

Експерти радять завжди чи-
тати дрібний шрифт під доку-
ментом, який підписуєте. Адже 
нерідко трапляються випадки, 
коли люди випадково підпису-
ють право на обробку інформації 
щодо себе або своїх дітей.

Представник Уповноважено-
го Верховної Ради з прав людини 
з питань захисту персональних 
даних Маркіян Бема зауважує, що 
кожна людина, чиї персональні 
дані обробляються, має знати, хто 
з операторів ними користується 
і протягом якого періоду.

«Оператори повинні мати 
доступ до персональних даних 
тільки на той період часу, під час 
якого здійснюються завдання», – 
підкреслює він.

Юристи погоджуються, що 
до своїх персональних даних слід 
ставитись відповідально. Необ-
хідно завжди читати угоди і не 
залишати особисту інформацію 
без особливої потреби. Особли-
вого значення набуває захист 
персональних даних в Інтернеті, 
оскільки на архівних серверах 
інформація може зберігається 
дуже довго і використовуватися 
як для нав’язливої реклами, так 
і для шахрайства.

Захист персональних даних:  
що слід знати і як вберегтись?

Маленька Оля Дзядович  
потребує вашої допомоги

У дитини рак крові, 
і наразі ціна її життя – 
150 тис. доларів. Сьогодні 
ми необхідні їй, як ніко-
ли!

Ще 27 листопада 2019 року 
благодійний Фонд БО "Разом 
до життя" запустив в інтернет-
мережу благодійну кампанію 
#save_olya_chalenge, мета якої – зі-
брати кошти на лікування 7-річній 
житомирянці Олі Дзядович, яка 
має нейронерецидив лейкозу.

Відомо, що наразі дівчинка 
проходить лікування в білоруській 
клініці. Ціна її життя – 150 тисяч 

доларів, а часу на збір потрібної 
суми коштів дуже мало!

Якщо ж ви вирішили допо-
могти дитині, маєте 2 шляхи 
для цього: або можете перера-
хувати будь-яку суму на рахунок 
Фонду (Карта ПриватБанка 
5169 3305 2080 6685 БО «Фонд до-
помоги онкохворим дітям «Ра-
зом до життя» Свобода Люд-
мила), або здати кров у Центрі 
крові, що знаходиться за адресою: 
м. Житомир, вул. Кибальчича, 16 
(для відділення онкогематології 
Житомирської обласної дитячої 
лікарні – авт.).

До благодійної акції вже до-
лучилась активна молодь міста, 
а саме: команда 30+ (півфіналісти 

V сезону «Ліги Сміху»), студенти 
Житомирського національного 
агроекологічного університету, 
власники українського бренду 
чоловічого та жіночого одягу 
«OST WON», колектив мережі 
кав’ярень «Sharikava», збірна ко-
манда з кросфіту 95-ої окремої 
десантно-штурмової бригади, 
колектив салону FABRICA beauty 
bar, колектив святкового агентства 
«Щастя».

Ми будемо дуже вдячні вам, 
якщо підтримаєте онкохворих 
дітей на шляху до одужання та 
передасте цю благодійну естафету 
своїм рідним, колегам та друзям. 
Просимо не бути байдужими! 
Разом до життя!
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Ірина Хоцька

Часто-густо ми 
звинувачуємо нових 
поліцейських у тому, 
що за 4 роки їх функ-
ціонування житоми-
ряни досі почувають 
себе незахищеними 
перед обличчям міс-
цевого криміналітету. 
Причина того – низка 
посадових бездіянь 
працівників поліції. 
Але, як виявилося, 
самі поліцейські вже 
роками є жертвами 
свого керівництва.

З таким повідомленням до 
нашої редакції звернувся по-
стійний читач Едуард Котвіць-
кий (з об`єктивних на те при-
чин справжнє ім`я та прізвище 
чоловіка було змінено – авт.). Зі 
слів пана Едуарда, дільничні та 
слідчі, що працюють у ГУНП 
Житомирської області, постійно 
потерпають від примусу з боку 
свого керівництва з метою ви-
конанння у робочий час справ, 
котрі зовсім не входять до пере-
ліку їх штатних обов̀ язків, або ж 
взагалі – вимушені працювати 

у вільний від роботи час. Дане 
питання не замовчується і нео-
дноразово порушується паном 
Едуардом в офіційних скаргах та 
листах до Нацполіції, проте, як 
зазначає наш небайдужий читач, 
позитивних змін у роботі струк-
тури досі не спостерігається.

Про це детальніше стає відо-
мо з офіційної скарги Едуарда 
Котвіцького до голови Націо-
нальної поліції України Сергія 
Князева.

– Неодноразово на осо -
бистих прийомах у керівників 
ГУНП у Житомирській області 
я вказував на кричущі недоліки 
у роботі поліції. На жаль, нічо-
го не змінилося на краще. Хочу 
звернути вашу увагу на численні 
порушення в організації праці 
правоохоронців Житомира, 
які стали відомі мені. Згідно 
з інструкцією слідчий повинен 
розглядати у місяць 22 справи 
(за ступенем тяжкості). Коли 
йому робити правомірний роз-
гляд справи, коли його приму-
шують чергувати по місту, а де-
яких – кожної неділі», – йдеться 
у тексті скарги. – При цьому про 
жодну доплату до загальної суми 
щомісячної заробітньої плати за 
понаднормовий виробіток – не 
йде жодної мови. А це, як мі-
німум, є вагомим порушенням 
ст. 106 КЗПП України, де згідно 
з текстом статті «робота в не-
урочний час за погодинною сис-
темою оплати праці оплачується 
у подвійному розмірі годинної 
ставки». До речі, припадає ви-

щезгадана ситуація і під межі 
абсолютного нехтування ст. 2 За-
гальної декларації прав людини, 
де говориться, що «кожна люди-
на, без будь-якої дискримiнацiї, 
має право на рiвну оплату за 
рiвну працю».

Але більш обурливим у цій 
ситуації є факт того, що в ГУНП 
Житомирської області наш чи-
тач виявив кричуще порушення 
встановленої для кожного слід-
чого кількісної норми розгляду 
кримінальних справ.

«Згідно із законодавчою нор-
мою, слідчий може розглядати 
не більше 22-х справ. Тоді він 
має час, щоб все детально роз-
глянути, провести експертизи. 
Я був у них в кабінеті і бачив 
товстелезні папки зі справами. 
Їх близько тисячі. Слідчі є також 
людьми. І їм потрібні нормальні 
умови праці. А їх ще і чергувати 
змушують», – зі сподіванням на 
позитивні зміни в роботі міс-
цевих правоохоронних органів 
повідомив пан Едуард.

Водночас для підтримки ба-
лансу об`єктивного висвітлення 
ситуації зі зверненням стосов-
но роз̀ яснення ситуації щодо 
нівелювання правоохоронними 
органами прав своїх співпраців-
ників маємо офіційну відповідь 
заступника начальника ГУНП 
у Житомирській області Андрія 
Мамульчика: «Пунктами 3, 4 роз-
ділу XIII Інструкції передбачено, 
що наряди поліції несуть службу 
відповідно до графіків чергувань, 
затверджених у встановленому 

порядку керівниками органів по-
ліції або особами, які виконують 
їх обов̀ язки. У разі ускладнення 
оперативної обстановки додат-
кові наряди поліції залучаються 
до несення служби за рішенням 
керівників органів поліції».

Тож розуміємо, що як міні-
мум дана ситуація не може по-
сприяти продуктивності роботи 
поліції. Імовірніше, навпаки – 
погіршити результат. Щоб пе-
ревірити достовірність наданих 
даних, ми вирішили особисто 
поцікавитися у слідчих, що вони 
думають з цього приводу, чи мо-
жуть підтвердити цю ситуацію. 
На жаль, жоден з них не захотів 
надавати коментар.

«Ви маєте розуміти, що ко-
ментар вам не нададуть, тому що 
ці люди вимушені в кінці міся-
ця підписувати табель з метою 
отримання ними заробітньої 
плати. Вони не хочуть отримати 
догани від керівництва», – заува-
жує Едуард Котвіцький.

Відповідь на запитання, чому 
слідчі мають виходити на роботу 
і у вихідні дні, знаходимо у до-
кументі, який надіслали на запит 
нашого читача.

«Відповідно до пунктів 3, 5 
статті 91 Закону України «Про 
Національну поліцію» для по-
ліцейських установлюється 
п`ятиденний робочий тиждень 
з двома вихідними днями. Полі-
цейським, які виконували службо-
ві обов̀ язки у вихідні, святкові та 
неробочі дні, крім поліцейських, 
які працюють у змінному режимі, 

відповідний час для відпочинку 
в порядку компенсації надається 
протягом двох наступних міся-
ців», – йдеться в офіційній відпо-
віді Андрія Мамульчика.

Зі слів нашого читача, як-
найшвидше звернення уваги 
керівництва Нацполіції на таке 
нагальне питання, як зменшення 
виробничого навантаження на 
поліцейського, не лише поспри-
яє кращій організації роботи 
внутрішніх органів, а і нарешті 
вирішить питання низького від-
сотку розкриття кримінальних 
справ на Житомирщині.

Офіційна відповідь началь-
ника ГУНП у Житомирській 
області на скаргу пана Едуарда 
виглядає скоріше як «відписка», 
хоча і розглянута, аніж обіцянка 
посадової особи, що буде при-
йнята до уваги керівництвом 
поліції в області.

«Відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про Національну по-
ліцію», поліція забезпечує безпе-
рервне та цілодобове виконання 
своїх завдань. Кожен має право 
в будь-який час звернутися за до-
помогою до поліції або поліцей-
ського. Тому працівник поліції, 
незалежно від підрозділу, в якому 
проходить службу, не має права 
відмовити у розгляді або відклас-
ти розгляд звернень стосовно за-
безпечення прав і свобод людини, 
інтересів суспільства з посилан-
ням на вихідний, святковий чи 
неробочий день або закінчення 
робочого дня», – йдеться в офі-
ційній відповіді Сергія Крупея.

Ірина Хоцька

У період з 5 до 
12 грудня 2019 року на 
Софіївський площі 
у м. Києві буде зібрано 
українську новорічну 
ялинку. Цьогоріч по-
стачальником дерев 
для центральної ново-
річної красуні стане 
Житомирщина.

Нагадаємо, що на вимогу 
громадськості столична влада 
вирішила не зрубувати багато-

літню ялинку спеціально для 
її встановлення на центральній 
площі столиці, а зробити її у зі-
браному варіанті із багатьох гілок 
та невеличких шпилькових дерев, 
що ростуть у різних регіонах Жи-
томирської області.

«Ми вже два роки не рубає-
мо сторічну ялинку, адже цього 
вимагала громада Києва. Лісни-
цтво розріджує свої посадки, 
і ті гілки, які підходять по до-
вжині, ми забираємо на монтаж 
цієї ялинки. Через це ми пере-
робили повністю конструкцію 
ялинки», – розповідає керівник 
організації новорічних свят у м. 
Києві Ігор Добруцький.

Отож, як нам стало відомо, 
для цього у Поташнянському 
лісництві Радомишльського 
району на Житомирщині було 

зрубано близько 400 сосон. Роз-
міри дерев варіюються від півто-
ра до чотирьох метрів. До кінця 
цього тижня їх доправлять до 
Києва – для складання головної 
новорічної ялинки.

Попередньо організатори 
прийдешніх зимових свят по-
відомляють, що столичну кра-
суню буде прикрашено у стилі 
різдвяної історії про Лускунчика, 
що символізуватиме перемогу 
добра над злом.

Висота ялинки сягатиме 30 
метрів заввишки, що на 5 метрів 
вище минулорічної, і важитиме 
вона близько 100 тонн. Для її 
оздоблення знадобиться близько 
800 іграшок і понад 4 кілометри 
різнокольорових гірлянд. Усе це 
коштуватиме столиці 2,7 мільйона 
гривень.

Поліцейські – теж люди: про порушення прав 
працівників ГУНП у Житомирській області

Житомирські хвойні перетворяться  
на головну новорічну ялинку країни
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

АДМІНІСТРАТОР-БАРМЕН НА 
РОБОТУ В РЕСТОРАН ДИВНИЙ 
САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 
ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 
0974823119,ЛАРИСА

• ВИКОНРОБ НА ПОСТІЙНЕ МІС-

ЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ 

МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯ-

ТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 

0678804116

ВОДІЙ КАТ С. РОБОТА ПО УКРА-
ЇНІ, ЗП ДОГОВІРНА, ДР ДАЛЕ-
КОБІЙНИКА ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 
ЗВОНИТИ З 09.00 ДО 17.00. 
0981517788,0981517798

• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПО-
СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
0678804116

ДОМОГОСПОДАРКА ЗАПРО-
ШУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ У М. КИЇВ. МОЖЛИВО 
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. ЖИТЛО 
НАДАЄТЬСЯ. 0503303434

КУХАР НА РОБОТУ В РЕСТОРАН 
ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ 
РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РО-
БОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

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

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

•	ОХОРОННИКИ. Вахтовий	ме-
тод	роботи	(Київ	і	Закарпатська	
обл).	Без	судимостей.	Оплата	
-	350	грн	за	зміну.	0931472102,
0961598110,0509923940

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	

30/15,	20/10,	15/15.	З/п	9000	

грн.	Харчування,	проживан-

ня	за	рахунок	підприємства.	

0734069918,0952858119

ПОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ СІМЕЙ-
НОЇ ПАРИ! НАДАЄМО ЖИТЛО НА 
ЕКО-САДИБІ (ДІМ, САД, ГОРОД). 
ДОСВІД ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА-
МІСЬКИХ САДИБ. АКТИВНІ, З 
БАЖАННЯМ ЖИТИ І ПРАЦЮВА-
ТИ ЗА МІСТОМ. З/П + БОНУСИ. 
О681242420

ПОМОЩНИК В ОТДЕЛ СБЫТА, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВОЙ 
РАБОТЕ. ОПЛАТА ДО 8000ГРН + 
ПРЕМИИ. 0672427588,0505232477

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-

РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 

ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-

КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.

RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@

GMAIL.COM., (050)9242613,(050)5

158585,(067)9040066
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 3-кімн. квартира заг.пл. 63,0 кв.м.. житл.пл. 46,0 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Овруч, вул. Київська 70 А, кв.48. Дата торгів: 02.01.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №392582;

2. Будинок, заг.пл. 229,00 кв.м., житл.пл. 70,87 кв.м. за адресою: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, 3-й пров. Гетьмана Сагайдачного, 2-А. Дата торгів: 02.01.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №387537;

3. Об'єкт незаверш. будівництва відс.гот. 54%, заг.пл. 130 м.кв. та зем.ділянка К/
Н1811000000:00:022:0025, пл. 0.1 га, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 2-й 
пров. В.Антоновича (Тельмана), 15-В. Дата торгів: 02.01.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №393047 (уцінено лот № 383446);

4. 1/2 част. 2-кімн. квартири заг.пл. 53,0 кв.м. житл.пл. 30.8 кв.м. за адресою: 
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, 59, кв.7. Дата торгів: 02.01.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №392388;

5. 1/2 част. 2-кімн. квартири заг.пл. 53,0 кв.м. житл.пл. 30.8 кв.м. за адресою: 
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, 59, кв.7. Дата торгів: 02.01.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №392349.        

П Р О П О Н У Є М О  О Ф І Ц І Й -
НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В 
ЧЕХІЇ,ШВЕЦІЇ, ЛИТВІ ДЛЯ ЛЮ-
ДЕЙ З ТА БЕЗ КВАЛІФІКАЦІЇ: 
ПОКОЇВКИ, ПАКУВАЛЬНИКИ, 
СОРТУВАЛЬНИКИ, РІЗНОРОБО-
ЧІ, ЕЛЕКТРИКИ І Т.Д. НАШ САЙТ: 
EUROWORKCENTRE.COM.UA. 
ЛІЦ. МСПУ №1743 ВІД 6.11.2017. 
0952885228,0672402228

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Гер-

мании,	Израиле.	Оформление	

и	проезд	за	наш	счет.	З/п	от	

30	000	до	80	000	грн.	Сопро-

вождение	на	время	работы.	

0665859090,0685859090

•	Рибному господарству	(Ки-

ївська	обл.,	Броварський	р-н,	

с.	Гоголев)	потрібні:	комірник,	

вантажники.	Надаємо	жит-

ло,	безкоштовні	обіди,	спец.	

одяг.	Офіційне	працевлашту-

вання.	Гідні	зарплати.	Ганна	

0674098570

•	Робота в	Німеччині	для	чолові-

ків	і	жінок,	сімейних	пар.	Робоча	

віза	в	Англію.	Ліцензія	МПСПУ	

АВ№547294	від	10.09.2010.	

0674550664,0996348031

РОБОТА НА БУДОВАХ, ЗАВОДАХ І 
ФАБРИКАХ В ПОЛЬЩІ. БІОМЕТРІЯ 
І ПО ВІЗІ. ПОВНИЙ СУПРОВІД НА 
ПОДАЧУ ДОК-В (РІЧНУ, ПІВРІЧНУ 
ВІЗИ). БЕЗКОШТОВНІ ВАКАНСІЇ. 
ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦ-НЯ. ГАРАН-
ТІЯ ТА ПОРЯДНІСТЬ РОБОТ-В. 
ЛIЦ. МСПУ868 ВIД 09.08.2016. 
0683783401,0993103309

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРО-
ШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО 
ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД 
РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, 
ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 
7500-8000 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ  ПОДОБОВО  1-КІМ.

КВ.  ГАРЯЧА  ВОДА,  КАБЕЛЬ-

НЕ  ТБ.  Р-Н  АВТОВОКЗАЛУ. 

0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО  2-Х  КІМ.   КВ . 

V IP-КЛАСУ,   ЄВРОРЕМОНТ, 

В  ЦЕНТРІ  МІСТА,   250ГРН/

ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 

0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	Мерседес-Бенц GL	550,	2008	

р.в.,	пробіг	290	тис.км.,	поза-

шляховик,	чорний	металік,	5	

дверей,	V	5.5	л,	ABS,	бензин,	

АКПП.Всі	опції	АВD.	Один	гос-

подар,	сервісне	обслуговуван-

ня,	можливе	обл.	на	газ.	Ціна	

43	100грн	0971354698

•	Поршнева група	Мотордеталь	

Кострома,	гільза	Конотоп,	по-

ршень,	поршневі	кільця,	р/к	

прокладок,	ГТВ,	вкладиші	Там-

бов,	ДЗВ.	Запчастини	КамАЗ,	

МАЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ГАЗ,	ВАЗ.	

Доставка	Нова	пошта,	Інтайм.	

0675702202,0507190074.

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

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

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

3.7. Автозапчастини. Продам 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виробляємо, реалізуємо.	

Опалення	для	цехів,	вироб-

ництва,	сушильних	камер,	те-

плиць,	пташників,	складів,	мага-

зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	

Монтаж	під	ключ.	Виготовимо	

під	замовлення	пром.	метало-

конструкції.	Шукаємо	дилерів.	

0666008784,0680450764

•	Куплю радіолампи	ГУ,	ГІ,	6н,	

6ж,	6п,	лічильники	Гейгера,	

рентген-трубки,	індикаторні	ІН,	

ІВ	(18,	-16,	-14,	-12,	-8).	Контак-

тори	ТКС,	ТКД,	КМ,	ДМР,	ТКТ.	

Реле	КНЄ,	РНЕ,	ТКЕ.	Вакуум-

ні	конденсатори	КП1-4,	КП1-8,	

КП1-12.	Куп.дорого	як	вироби.	

0979902807

•	П р о д а м  к л у б н ы х	

выставочных	щенков	амстаф-

фа	от	родителей	чемпионов,	

возр.	3мес.,	 все	прививки,	

клеймо,	докум.,	возм.	достав-

ка,	7000грн.,	возм.	фото	Viber.	

0668572692,0678946354

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ 
З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї СЕРІЯ АМ 
№ 019512, ВИДАНЕ НА ІМ'Я ЗА-
ЇКА БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
ВВААЖТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ПОСВІД-
ЧЕННЯ №657379 ВІД 03.11.2017, 
ВИДАНЕ НА ІМ"Я МАМУЛЬЧИКА 
АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА ВВА-
АЖТИ НЕДІЙСНИМ
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Ірина Хоцька

Хто, як не ми, жін-
ки, знаємо, що від-
мінний настрій пре-
красній статі робить… 
помада! І певно, що 
усі 50 відтінків цього 
косметичного про-
дукту точно є у нашій 
косметичці. Але, на 
жаль, бувають момен-
ти, коли закохуєшся 
у колір, який побачила 
у глянцевому журна-
лі, купуєш, а потім 
картаєш себе, що не 
користуєшся. Щоб 
така ситуація не по-
вторювалася, корисно 
буде дізнатися де-
кілька універсальних 
секретів, як правильно 
підібрати колір губної 
помади.

Щоб правильно підібрати 
собі правильний колір кос-
метичного засобу, радимо 
дотримуватися найпопуляр-
нішої класифікації кольоро-
типів шкіри. Загалом вона є 
дуже легкою і ґрунтується на 
аналогії з порами року: теплий 
підтон – «весна» і «осінь», хо-
лодний – «зима» і «літо».

Основний орієнтир:
Запам`ятайте, що до «те-

плого» кольоротипу шкірного 
покриву вітчизняні візажисти 
відносять жінок з волоссям 
теплих світлих відтінків, від 
блондинистих до медових, про-
зорою світлою шкірою і світли-
ми очима різних відтінків: сірі, 
світло-блакитні, світло-зелені 

або ж світло-коричневі.
Красуні «холодного» кольо-

ротипу відрізняються холодни-
ми відтінками попелястого або 
світло-русявого волосся. Колір 
очей може бути блакитним 
або ж навіть зеленим. До цього 
типу належать і кароокі біло-
шкірі блондинки.

«Холодним» жінкам – 
яскравості!

Провідні експерти у сфері 
бьюті-індустрії наполегливо 
радять обирати помади ви-
ключно з блакитним підтоном. 
Що це означає? Якщо провести 
такою помадою по зап`ястку, 
шлейф сліду, що залишив-
ся від неї, буде мати перехід 
у малиновий або вишневий 
тон. До речі, під цю категорію 
потрапляють класичні черво-
ні помади, оскільки їх підтон 
якраз є холодним. На замітку: 
такі кольори роблять зуби ві-
зуально білішими у моменти 
щирої посмішки дівчини.

Варто уникати теплих кора-
лових і помаранчевих відтінків, 
а також занадто світлих кольо-
рів, які лише зроблять ваше об-
личчя тьмяним.

«Теплим» красуням  
підійде рожевий нюд

Суто нюдові помади виби-
райте дуже обережно: бежевий 
колір, швидше за все, вам не 
дуже личитиме, а ось рожевий, 
в тон губ, буде виглядати іде-
ально. Також радимо звернути 
власну увагу на такі кольори 
помади, як кораловий, перси-
ковий, всі відтінки червоного, 
оранжевий, коричневий, беже-
вий або нейтральний рожевий. 
Пам̀ ятайте, чим світліший тон 
вашої шкіри, тим ніжніше по-
винен бути колір помади. На-
приклад, блондинкам зі світлою 
шкірою і русявим або медовим 
волоссям ідеально пасуватимуть 
помади коралового, рожевого, 
червоного, пісочного, персико-
вого, бежевого відтінків.

А л е ,  д о р о г і  ж і н к и , 
пам̀ ятайте, що це – лише модна 
стереотипізація та стилістична 
рекомендація, а загалом радимо 
довіряти внутрішній інтуїції і не 
забувати, що усі ми – особливі!

ЖІНОЧІ СЕКРЕТИ:  
як правильно підібрати 
ідеальний колір помади 

ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

Гороскоп на тиждень 27 листопада - 3 грудня

ОВЕН
Овнам рекоменду-

ється увесь тиждень не 
бути лінивими. Смі-

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

ТЕЛЕЦЬ
Зірки допоможуть 

вам у всіх починаннях, 
якщо ви будете докла-

дати максимум зусиль. На вихід-
них – час для саморозвитку.

БЛИЗНЮКИ
Якщо у вас виник-

нуть додаткові витрати, 
добре подумайте, чи 
дійсно це вам необхід-

но. У вас все вийде, не піддавай-
теся слабкостям.

РАК
Не піддавайтесь 

агресії чи смутку, адже 
ви можете нашкодити 

дружбі, яку дуже цінуєте. В осо-
бистих стосунках ви будете дуже 
енергійні.

ЛЕВ
Ви відчуєте в собі 

сили, і вам обов'язково 
все вдасться. Спробуйте 

максимально критично оцінити 
цю ситуацію.

ДІВА
Доводьте почате до 

кінця та не відступайте, 
тоді вам може посміх-

нутися успіх. Зірки кажуть, що 
тиждень буде сприятливим.

ТЕРЕЗИ
У першій половині 

тижня у вас є всі шанси 
збільшити свої фінан-

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

СКОРПІОН
Можливо, вам до-

ведеться скорегувати 
свої плани. Помилки 
керівництво вам не про-

бачить. Цього тижня можлива до-
леносна зустріч.

СТРІЛЕЦЬ
Тиждень буде дуже 

напруженим. Не беріть 
на себе усі справи, які 

лише існують у вашій голові. Дай-
те собі трохи відпочинку.

КОЗЕРІГ
Не вірте пліткам, 

які вас будуть оточува-
ти з усіх боків, адже ви 

можете не лише зіпсувати стосун-
ки, а й втратити дорогу людину.

ВОДОЛІЙ
Водоліям врешті-

решт треба взятися за 
планування свого часу. 

Приділіть час спорту та здоров'ю. 
На роботі вас чекатиме успіх.

РИБИ
Новий тиж день 

буде трохи бентежним. 
У другій половині тиж-

ня не беріть позику чи кредити, 
і самі теж не позичайте гроші.

• В одній з американських 
в’язниць у штаті Джорджія сті-
ни чоловічого блоку пофарбовані 
в яскраво-рожевий колір, а самі 
ув’язнені одягнені в рожеву уні-
форму. На думку тюремного 
начальства, це повинно знижу-
вати рівень агресії засуджених. 
Як показала практика, ця міра 
дійсно працює: конфлікти між 
ув’язненими у цій в’язниці вини-
кають набагато рідше.

• Найнадійнішою в’язницею 
світу є ADX в американському міс-
ті Флоренсі, штат Колорадо. Тут 
містяться найнебезпечніші зло-
чинці США, які мають схильність 
до втечі і захопленню заручників. 

Кожен в’язень в ADX ізольований 
від інших і поміщений в одиночну 
камеру розміром 2 х 2,5 м, в якій 
він проводить 23 години на добу.

• У бразильських в’язницях 
ув’язнених долучають до читан-
ня книг. Кожен прочитаний твір 
скорочує термін на 4 дні (правда, 
скостити термін таким способом 
можна максимум на 48 днів). Щоб 
зеки не махлювали, по кожній 
книзі вони пишуть виклад.

• Наймасовіша тюремна 
весільна церемонія пройшла 
у 2000 році у бразильській чо-
ловічій в’язниці «Карандиру». 
Там одночасно в шлюб вступи-

ло 120 ув’язнених. Цікаво, що всі 
ув’язнені, як годиться, були одяг-
нені у фраки, тільки от штани за-
лишилися форменими.

• Наймасовіша втеча з місць 
ув’язнення – це втеча з іранської 
в’язниці Гаєр у 1979 р. Артур 
Сайміз, колишній американ-
ський військовий, зумів завести 
вуличний натовп і повів його на 
штурм в’язниці, щоб витягнути 
звідти двох громадян США. Ак-
ція вийшли настільки масштаб-
ною, що з Гаєр під шумок, крім 
американців, втекло ще 11000 
ув’язнених.

Цікаві факти про в'язниці
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5
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Абатство Даунтон
Жанр: драма, романтика

Ласкаво просимо до абатства Даунтон – 
таке миле та затишне місце. Як і де-небудь 
ще в Англії, люди тут живуть розміреним 
життям, ведуть світські бесіди. Ми говоримо, 
звичайно ж, про аристократів. Незабаром до 
Даунтона приїде сам правлячий монарх! До 
цього прийому потрібно ретельно підготува-
тися. Кожен кущик, кожен куточок у будинку 
повинні виглядати настільки ідеальними, 
наскільки це тільки можливо. Скільки подій 
потрібно підготувати, навчити всьому по-
трібному прислугу. Турбот у кожного члена 
аристократичної сім'ї більше нікуди! Але ж 
хтось цей прийом вирішив використати для 
того, щоб убити монарха...

Ціна правди
Жанр: біографія, драма
Валлійського журналіста Гарета Джонса 

завжди тягнуло до найнебезпечніших людей. 
Він уже брав інтерв'ю в самого Гітлера, і ось 
зараз, у 30-і роки ХХ століття мріє про інтерв'ю 
з Сталіним. Для цього хлопець прилетів до 
Москви. Пробувши якийсь час у СРСР, Гарет 
познайомився з ще однією журналісткою на 
ім'я Ада Брукс. Вона-то йому й відкрила очі на 
той світ, який вважається радянською утопією 
– постійні репресії, убивства, цензура та Голо-
домор. Тоді Гарет іде на найнебезпечніший 
крок у своєму житті – він пише статтю про 
трагедію українського народу, яка викриває 
сталінський режим. Радянські спецслужби 
шукають спосіб, щоб журналіст замовк.

Крижане серце 2
Жанр: мультфільм

Іноді для більшого блага потрібно по-
кинути рідний дім, щоб дізнатися щось 
більше. Так усіма знайомі персонажі Ель-
за, її сестра Анна, Крістоф зі своїм оленем 
Свеном, а також чарівний сніговик Олаф 
повинні виїхати з рідного королівства Ерен-
делла, щоб дізнатися 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 важливих битв... Однією з 
найбільш важливих подій в історії варто 
вважати стратегічний бій на Тихому океані 
між японцями й американцями під назвою 
"Мідуей". Саме в цій битві флот США під 
командуванням адмірала Честера 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... 

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

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


