
 Сир в асорт. 
фас. 200г 

ТМ «Звенигора» 

АКЦІЙНА ЦІНА

4030

Масло «Селянське» 
73% 200г 

ТМ «Звенигора»

3840
АКЦІЙНА ЦІНА

Сердельки Швейцарські з 
сиром в/с МГУ ТМ 

«Інко-Фуд»

СТАРА ЦІНА

90258120
АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

8000

 Шоколад зі шмат. 
печива Орео 

300г ТМ «Milka»

6300
АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

4610

Гомілка курч-бройл, 
охолодж. 

ТМ «Чебатурка»

4050
АКЦІЙНА ЦІНА

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА
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ДАБІ винесла припис зупинити 
будівництво АЗС на проспекті 
Незалежності, 29

Чи бути далі громадській раді при  
Житомирській облдержадміністрації?

Як поліція 
Житомирщини 

ЗБАГАТИЛА  
РОСІЙСЬКІ КОМПАНІЇ

с. 8
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Прокуратура Житомирської 
області винесла підозру секре-
тарю однієї з міських рад за 
фактом внесення недостовірних 
відомостей до декларації. Про це 
повідомляє пресслужба відом-
ства. Ймовірно, що мова йде про 
секретаря Житомирської міської 
ради Наталію Чиж.

«За версією слідства, поса-
довець неодноразово подавала 
шляхом заповнення на офіцій-
ному веб-сайті Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції декларації особи, упо-
вноваженої на виконання функ-
цій держави або місцевого само-
врядування, із недостовірними 
відомостями, що відрізняються 
від достовірних на загальну 

суму понад 13, 14 та 15 млн грн 
за 2016–2018 роки відповідно», – 
повідомляє пресслужба проку-
ратури Житомирської області.

Раніше на сайті НАЗК вже 
повідомляли про те, що у ході 
повної перевірки декларацій за 
2015–2017 роки секретаря Жи-
томирської міської ради Чиж 
Наталії Михайлівни виявлені 
ознаки кримінального право-
порушення – умисного деклару-
вання недостовірної інформації 
на суму понад 250 прожиткових 
мінімумів. Загалом встановлено 
недостовірні відомості у кожній 
декларації посадовця на суму 
понад 13,6 млн грн, отже, дані 
від НАЗК та прокуратури збі-
гаються.

Ірина Хоцька

11 грудня 2019 року 
під протекторатом 
працівників Націо-
нальної поліції Жи-
томирської області 
на вул. Михайлів-
ській відбувся що-
річний соціальний 
флешмоб.

Масовий захід був присвя-
чений вихованню нетерпимого 
ставлення містян до будь-яких 
проявів насильства.

Урочисте відкриття події 
проводилося неподалік фонтану 
і супроводжувалося музичним 

виконанням поліцейськими на-
живо актуальних пісень сьогоден-
ня. Проте головною «родзинкою» 
цього заходу стало залучення 
оперуповноважених в якості ор-
ганізаторів заходу до відкритого 

діалогу з людьми. Кожен охочий 
міг вільно підійти до будь-кого 
з вартових суспільного порядку 
та обговорити найболючіші пи-
тання стосовно насилля віч-на-віч. 
На заході також були присутні 

представники Житомирсько-
го міського центру соціальних 
служб для сім̀ ї, дітей та молоді.

До 13 години житомиряни 
роздивлялися позитивні дитя-
чі малюнки, що символізували 
родинну радість, а вже після 
зазначеної години поліцейські 
разом із дітьми шкільного віку 
влаштували флешмоб з різно-
кольоровими кульками в руках 
та з роздрукованим слоганом: 
«#Дійпротинасильства».

Пізніше один із організато-
рів акції – пан Микола – розповів 
про мету флешмобу.

«Нашим основним завдан-
ням на сьогодні було привернен-
ня уваги житомирян до насиль-
ства. Для нас є дуже важливим 
те, щоб люди знали про те, що 
ми завжди поруч і раді допомог-
ти у будь-якій ситуації», – про-
коментував поліцейський.

Прокуратура Житомирщини винесла 
підозру секретарю Житомирської 
міськради Наталії Чиж

Насильство не можна замовчувати!

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні  
наші читачі!

Кожен тиждень нашого життя 
позначений важливими, іно-
ді драматичними подіями. Не 
обійшлося й цього разу, бо тіль-
ки – тільки країна перевела по-
дих після подій у далекому від нас 
Парижі, як нам довелося реагува-
ти на іншу сенсацію. Цього разу 
несподіванкою стали результати 
слідства справи про вбивство 
журналіста Павла Шеремета.

Вбивство сталося три роки тому, 
а підозрюваних у ньому волон-
терів та військовиків назвали 
саме зараз. Постаті ймовірних 
злочинців викликають не стіль-
ки обурення, скільки тривогу, 
бо логіки та переконливих аргу-
ментів їх участі і вини у скоєно-
му злочині небагато. Очевидно 
слідчі органи намагатимуться вже 
найближчим часом переконати 
суспільство у тому, що винуватці 
вбивства журналіста Шеремета 
названі і знайдені. Добре, якщо 
громадськість отримає перекон-
ливі і неспростовні докази при-
четності підозрюваних осіб до 
вчинення тяжкого злочину, але, 
не приведи Боже, якщо аргументи 
і докази будуть притягнуті за вуха. 
Тоді важко буде спрогнозувати 
розвиток подальших подій. Навіть 
з огляду на святкову новорічно-
різдвяну пору.

Наша влада вже давно мала б 
затямити, що в Україні канікул на 
протести і на вияв невдоволення 
не буває. Тим паче, що пересічним 
людям їх щоденне життя підкидає 
все більше і більше підстав для 
обурення, для вияву невдово-
лення та навіть протесту. Якщо ж 
каплі всенародного гніву перепо-
внять чашу терпіння, країна знову 
здригнеться. Хтозна, чи це буде 
вияв вже звичного для багатьох 
протесту на майданах, чи стихія 
невдоволення зачепить нас в ін-
ший спосіб? Хотілося б, аби цього 
не сталося. Хотілося б мирно і тра-
диційно по доброму відзначити 
новорічно-різдвяні свята і взятися 
за роботу. А тому, висловлюючи 
щиро оптимістичні сподівання, за-
кликаю Вас, мої шановні земляки, 
бути уважними, і водночас – зва-
женими і пильними. Зичу справді 
святкового настрою, бажаю гарно-
го настрою, щедрих вечорів і за-
тишку у ваших новорічних оселях. 
З вами надіюсь, сподіваюсь і вірю 
у все добре!

КОЛОНКА

Ірина Хоцька

До головного зимового 
свята залишається два тижні, 
а це означає, що настав час за-
мислитися над новорічними 
подарунками для своєї роди-
ни. Ми провели опитування 
серед людей та дізналися про 
їх плани, роздуми і вже обрані 
варіанти грудневих сюрпризів.

Віктор, 44 роки
«Цей Новий рік ми виріши-

ли відсвяткувати з дружиною 
лише вдвох, отож нічого за-
йвого вигадувати не хочу. Пла-
ную подарувати їй кухонний 
міксер. Цілком можливо, що 
це не занадто романтичний 
подарунок, але дуже прак-
тичний. Я вдосталь заробляю, 
тому вона ні в чому не знає від-
мови, а отже, час замислитися 
над тим, щоб подарунки були 

не егоїстичними, а більш ро-
динними».

Тетяна, 31 рік
«Надворі настали дуже 

важкі часи, і в людських ки-
шенях дуже мало грошей. 
І те, що я могла дозволити 
собі, приміром, п`ять років 
тому – вже не можу купити. 
Насамперед подбаю про ді-
тей. Придбаю для них омрія-
ні іграшки, а дорослі, думаю, 
мене вже зрозуміють».

Ельвіра, 19 років
«Що буду дарувати батькам, 

я досі не вирішила, але вже знаю, 
що подарую своєму хлопцеві. Це 
буде його улюблений парфум. 
Ну а що? Шкарпетки якось не-
солідно дарувати…»

Андрій, 26 років
«Нещодавно я повернувся 

із заробітків із Польщі. Там все 
і придбав. Татові – зимову куртку, 
а мамі – подарунковий сертифікат 
у магазин парфумерії. Якось так».

Що житомиряни даруватимусь  
своїм близьким на Новий рік?
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Валерія Наумова

На сайті Житомир-
ської міської ради опу-
блікували проєкт рі-
шення про підвищення 
вартості проїзду у гро-
мадському транспорті.

Даний документ прийняли на 
виконкомі 5 грудня. Згідно з опублі-
кованим документом, вартість про-
їзду в комунальному та приватному 
транспорті підвищать з 10 січня 2020 
року. Які ж тарифи матимемо?

Вартість проїзду у приват-
ному транспорті та автобусах: 
оплата готівкою – 7 грн; оплата без-
готівково – 6 грн; оплата «карткою 
житомирянина» – 6 грн.

Вартість проїзду у кому-
нальному транспорті: оплата 
готівкою – 5 грн; оплата безготів-
ково – 4 грн; оплата «карткою жи-
томирянина» – 4 грн.

Пільгові категорії 
у приватному транспорті  
та автобусах

Для пенсіонерів за віком та 
осіб з інвалідністю ІІІ групи 

з 10:00 до 16:00: оплата готівкою – 
3 грн; без часових обмежень – 6 грн 
безготівково; оплата «карткою жи-
томирянина» – 3 грн.

Пільгові категорії у кому-
нальному транспорті до 1 бе-
резня 2020 року – безкоштовно, 
після цієї дати: оплата готівкою – 
3 грн; оплата безготівково – 3 грн; 
оплата «карткою житомиряни-
на» – 2 грн.

Для ветеранів військової 
служби, органів внутрішніх 
справ, податкової міліції, дер-
жавної пожежної охорони, 
Державної кримінально-вико-
навчої служби України, служби 
цивільного захисту, Державної 
служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України 
з 10:00 до 16:00 у приватному 
транспорті: оплата готівкою – 
3 грн; без часових обмежень – 6 грн 
безготівково; оплата «карткою жи-
томирянина» – 3 грн.

Для ветеранів військової 
служби, органів внутрішніх 
справ, податкової міліції, дер-
жавної пожежної охорони, 
Державної кримінально-вико-
навчої служби України, служби 
цивільного захисту, Державної 
служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України 
у комунальному транспорті 

безкоштовно до 1 березня 2020 
року, а після цього терміну: 
оплата готівкою – 3 грн; оплата без-
готівково – 3 грн; оплата «карткою 
житомирянина» – безкоштовно.

Для учнів на період навчаль-
ного року з 6:00 до 20:00:

• оплата готівкою у приватному 
транспорті – 3 грн;

• оплата учнівським електро-
нним квитком встановленого зраз-
ка – 3 грн;

• оплата готівкою у комуналь-
ному транспорті – 5 грн;

• оплата учнівським електро-
нним квитком встановленого зраз-
ка – 3 грн.

Інші категорії пільговиків, 
які зареєстровані у Житомир-
ській міській об’єднаній терито-
ріальній громаді, користуються 
маршрутками та електротран-
спортом безкоштовно. Перелік 
пільгових категорій – у додатку 
до рішення міської ради, пунк-
ти 1–14 та 23–25.

Вартість проїзду  
з 1 червня 2020 року

Вартість проїзду у при-
ватному транспорті: оплата 
готівкою – 10 грн; оплата безго-
тівково – 8 грн; оплата «карткою 
житомирянина» – 6 грн.

Вартість проїзду у кому-
нальному транспорті: оплата 
готівкою – 8 грн; оплата безготів-
ково – 6 грн; оплата «карткою жи-
томирянина» – 5 грн.

Проїзд для пільгових 
категорій

Для пенсіонерів за віком та 
осіб з інвалідністю ІІІ групи 
з 10:00 до 16:00 у приватному 
транспорті: оплата готівкою – 
10 грн; оплата безготівково – 8 грн; 
оплата «карткою житомиряни-
на» – 3 грн.

У комунальному транспор-
ті: оплата готівкою – 8 грн; оплата 
безготівково – 6 грн; оплата без-
готівково «карткою житомиря-
нина» – 3 грн.

Для учнів на період на-
вчального року з 6:00 до 20:00 
у приватному транспорті: 

оплата готівкою – 10 грн; оплата без-
готівково – 8 грн; оплата «карткою 
житомирянина» – 3 грн.

У комунальному транспорті: 
оплата готівкою – 8 грн; оплата без-
готівково – 6 грн; оплата «карткою 
житомирянина» – 3 грн.

Для всіх категорій пільгови-
ків, які зареєстровані у Жито-
мирі, проїзд буде безкоштовним 
у маршрутках та електротран-
спорті лише за «карткою жито-
мирянина». Перелік пільгових 
категорій – у додатку до рішен-
ня міської ради, пункти 1–25.

Робота комунального 
транспорту у нічний час

З 10 січня комунальний тран-
спорт вважається нічним з 22:00 
до 6:00. У нічний час вартість про-
їзду для всіх категорій громадян 
становитиме 10 грн.

Деталі про нові тарифи на проїзд  
у Житомирі: вартість, пільговики  
та робота у нічний час

Валерія Наумова

Житомир не може 
дозволити собі рекон-
струкцію майдану 
Соборного, адже 
грантові кошти були 
передбачені на роз-
робку проєкту рекон-
струкції, а не на його 
реалізацію.

Крім того, проєкт містить 
чимало нюансів, про які не пові-
домляли громадськості та навіть 
депутатам. Мова йде про те, що 
планують забрати танк на площі 
Перемоги.

«Заміна асфальтного покриття, 
розширення паркувальних місць, 
облаштування додаткових в’їздів – 

це називається реконструкція. Про 
те, що буде змінена схема руху, 
нам ніхто жодній комісії, жодно-
му депутату не сказав. Але під ці 
гроші взяли і провели конкурс», – 
пояснює депутатка Житомирської 

міської ради Наталія Леонченко.
Конкурс було організовано 

Житомирською міською радою 
за сприяння проекту «Інтегрова-
ний розвиток міст в Україні», ви-
конавцем якого є німецька урядова 

компанія Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH.

Проте грантові кошти передба-
чені лише на створення проєктної 
документації, а коштів на реаліза-
цію у міському бюджеті немає – по-
яснює Наталія Леонченко.

«Коли ми поцікавилися вартіс-
тю взагалі цього проєкту, який, так 
би мовити, переміг у конкурсі, ця 
сума складала кілька сотень міль-
йонів гривень. Це сума, яка просто 
неадекватна до міського бюджету, 
і зрозуміло, вже на старті, що ніхто 
і ніколи його впроваджувати не 
буде, тому що у нас немає таких 
коштів. Ми дали рекомендацію 
міському голові розглянути питан-
ня на сесії та скасувати результати 
конкурсу», – зазначає депутатка.

Цю інформацію також під-
тверджує радник міського голови 
Олександр Черняхович.

«Там тільки частина гранто-

вих грошей і тільки на розробку 
проєкту. На впровадження про-
єкту потрібні гроші. Можливо, 
ми виб’ємо якийсь ще грант, тоді 
можна буде говорити про рекон-
струкцію. За гроші міського бю-
джету ми це будувати не будемо, за 
грантові кошти – можливо. Проєкт 
готовий», – повідомив депутат.

Окрім цього, у проєкті ре-
конструкції майдану Перемоги 
також планується прибрати 
пам’ятник-танк. Попередньо 
з громадськістю не було пого-
джено цю концепцію.

«Також суттєво змінюється 
майдан Перемоги, і на ньому, на 
жаль, немає пам’ятника-танку. Такі 
речі взагалі потребують обговорен-
ня перед тим, як затверджувати ці 
проєкти і визначати їх перемож-
цем. Громада міста має визначати, 
як має виглядати центральна час-
тина міста», – наголошує депутатка 
Наталія Леонченко.

Бюджет Житомира «не потягне»  
реконструкцію майданів Соборного та Перемоги
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Ірина Хоцька

Мова йтиме про ви-
значеного переможця 
архітектурної композиції 
у межах місцевого конкур-
су «Воїнам Житомирщи-
ни – захисникам Вітчизни, 
загиблим у збройному кон-
флікті на Сході України».

17 грудня 2019 року дане 
питання розглядалося на по-
зачерговому засіданні викон-
кому Житомирської міської 
ради. Рішення журі про про-
ведення конкурсу на кращий 
пам’ятний знак/композицію 
затвердили члени комітету. 
Переможцем у цій творчій 
боротьбі став проєкт Дарини 
Євпак, що має девіз «Шлях до 
перемоги».

«З лицьового боку буде 
зображена бронзова фігура 
солдата, що символізувати-
ме пам'ять про всіх воїнів, 
які віддали своє життя за 
незалежність нашої держа-
ви, а вертикальна композиція 
вказує шлях до незалежнос-
ті і свободи. На завершен-
ня – сонце, проміння якого 
пробивається на всю кар-
ту – територію України, що 
символізує світле майбутнє 
нашої держави», – зазначено 

на сайті Житомирської міськради.
Зауважимо, що переможця було ви-

значено з врахуванням громадської думки, 
а заразом і результатами онлайн-опиту-
вання. Таким чином, отримавши пальму 
першості, Дарина отримає грошовий 
приз у розмірі 40 тис. гривень.

Як повідомив директор департаменту 
містобудування та земельних відносин 
Ігор Блажиєвський, друге місце здобув 
конкурсний проєкт під девізом «Меч-
сила» (автори – Віктор Рябов та Богдан 
Рябов), а третє – «Янгол-охоронець» ав-
торства Ігоря Сеня та Олександра Подіка.

«Шлях до перемоги»:  
у Житомирі з`явиться  
ще один пам’ятний знак

Ірина Хоцька

13 грудня у Міністерстві 
соціальної політики Укра-
їни повідомили, що ініці-
юють зміни, які дозволять 
пільговикам переходити 
на готівкову форму повер-
нення державних коштів 
впродовж всього опалю-
вального сезону, а не об-
межуватись попередньою 
датою до 15 жовтня.

Як повідомлялося раніше, спеціаль-
ною постановою Кабінету Міністрів від 
1 жовтня 2019 року в Україні стартувала 
монетизація пільг на оплату житлово-
комунальних послуг. Отож, відповідно 
до ухваленого рішення, у нас паралель-
но функціонують дві системи надання 
пільг у грошовій формі – готівкова і без-
готівкова. При цьому отримання пільги 
у безготівковій формі призначалося усім 
потребуючим в автоматичному режимі, 
а ті, хто був не згодний з цією системою, 
міг водночас, за попередньою заявою, по-
даною структурному підрозділу з питань 
соціального захисту населення до почат-
ку опалювального сезону, до 15 жовтня 
отримувати кошти готівкою.

Проте, згідно з нещодавньою заявою 
міністра соціальної політики України Ві-
талія Музиченка, люди більше не будуть 
обмежені в часовому проміжку з подачі 
вищезгаданої заяви, якщо вони змінили 

власну думку та все ж таки забажали 
отримувати «живі» кошти на руки.

«Зараз це рішення проходить пого-
дження з Кабміном, щоб з 1 січня 2020 
року ті, хто хоче перейти на готівкову 
форму субсидій, могли це зробити 
будь-коли. Для максимального поши-
рення інформації ми на сайті Мінсоц-
політики розмістимо дорожню картку 
процесу та розповсюдимо по усіх ре-
гіональних управліннях соцзахисту, 
щоб кожен пільговик міг прийняти 
зручне для себе рішення», – заявив Ві-
талій Музиченко.

Також міністр закликав пільговиків 
звернутися за субсидією до кінця груд-
ня, щоб отримати відшкодування за весь 
опалювальний період. Під час звернень 
за субсидією у січні вона нараховувати-
меться лише з початку року. «Громадя-
нин може сам обрати спосіб отримання 
субсидії – готівковий чи безготівковий. 
Готівкове відшкодування приходить йому 
разом з пенсією чи паралельно, а без-
готівка адмініструється Ощадбанком 
і надходить одразу на рахунок надавача 
послуг. Це важливо для того, щоб не утво-
рювалось заборгованостей за спожиті 
комунальні послуги. Ми мінімізували 
пакет документів для подачі – це заява 
та декларація про доходи, решту роботи 
з верифікації даних проводять чиновни-
ки», – сказав Віталій Музиченко.

Він зазначив, що в процесі монетизації 
пільг у реєстрі пільговиків були знайдені 
неточності. Якщо пільговику не нарахува-
ли допомогу, йому необхідно звернутись 
до органів соціального захисту за місцем 
проживання для уточнення даних про 
себе та членів сім’ї. Після цього інформа-
ція в реєстрі буде відкоригована, а сума 
субсидії донарахована з жовтня.

14-го грудня відбув-
ся феєричний захід 
«Міні Міс Житомира 
2019, Міні Топ-Модель 
Житомира 2019, Міні 
Містер Житомира 
2019».

Організатором конкурсу ста-
ла перша професійна модельна 
агенція у нашому місті – «Gloria 
ModelS».

Учасники конкурсу показа-
ли 3 казкові виступи, два з яких 
були театралізовані – «Дід Мо-
роз та Снігуронька», «Дідусь 
та бабуся». Третій вихід був від 
брендових магазинів стильного 
дитячого та підліткового одя-
гу «Синочки&Дочки» та «Teen 

Spirit». У святковій програмі 
також було відзначено Націо-
нальною премією дітей «Най-
талановитіша Українка 2019», 
«Найталановитіший Українець 
2019», де виступали зіркові діти 
України із запальними танцями 
та новорічними піснями.

У конкурсі здобули перемогу: 
номінація «Міні Міс Житомира 
2019» (1-ша вікова категорія) – Ма-
рія Бойко, Калінчук Анастасія 
«I Віце Міні Міс Житомира 2019», 
Станіславова Софія «II Віце Міні 
Міс Житомира 2019»; у номінації 
«Міні Міс Житомира» (2-га віко-
ва категорія) – Яна Петрук, Іларія 
Купчинська – «I Віце Міні Міс 
Житомира 2019», Ангеліна Мар-
ченко – «II Віце Міні Міс Жито-
мира 2019»; у номінації «Міні Топ-
Модель Житомира 2019» – Крістіна 
Купчинська, Катерина Нестерчук – 

«I Віце Міні Топ-Модель Житоми-
ра 2019», Маківська Катерина – «II 
Віце Міні Топ-модель Житомира 
2019»; у номінації «Міні Містер 
Житомира 2019» – Олександр Ста-
ніславов, Ярослав Бойко – «Гран-
Прі Міні Містер Житомира 2019».

Усі учасники конкурсу отри-
мали багато особливих подарун-
ків та такі довгоочікувані стрічки 
з коронами. Особливу красу на 
святі створив квітковий магазин – 
«Flora de Luxe».

Партнерами цього дійства 
також були Людмила Януше-
вич – заступник голови Богунської 
районної ради, друкарня «Бук 
Друк», фотограф Олександр Ти-
тарчук, стиліст по зачісках Марія 
Бондарчук, студія візажу «Gloria 
Beauty», святкова агенція «Gloria 
Kids», Марина Тимошенко – май-
стриня ручної творчості, «Кве-

струм», доставка суші «Oki Doki». 
Інформаційними партнерами 
стали фотопортал «Geometria», 

газета «20 хвилин», всеукраїн-
ський журнал «Ukrainian People», 
DKS новини.

Термінова інформація:  
в Україні знову запровадять 
зміни у наданні пільг

У Житомирі розквітла краса посеред зими! 
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ДАБІ винесла припис зупинити будівництво 
АЗС на проспекті Незалежності, 29

Руслан Мороз

Вже більше тижня 
забудовник відмовля-
ється отримати при-
пис.

Ще 6 грудня 2019 року держав-
на архітектурно-будівельна інспек-
ція (ДАБІ) завершила перевірку 
будівництва АЗС «UPG» на про-
спекті Незалежності, 29, виявивши 
ряд недоліків.

Перелік помилок і порушень 
при будівництві цієї АЗС займає 
33 сторінки, але, незважаючи на 
офіційну вимогу ДАБІ припинити 
будівництво, «UPG» продовжує 
будувати АЗС.

Листа з приписом було на-
правлено на адресу забудовника 
до міста Коростеня, але звідти 
надійшло СМС-повідомлення, 
що адресат відмовився отримати 
рекомендованого листа. Що роби-
ти далі – не може сказати ніхто: ні 
влада, ні ДАБІ, ні Житомирський 
міський голова Сергій Сухомлин, 
який обіцяв у будь-який час нала-
годити комунікацію із власником 
«UPG» паном Петренком.

13 грудня жителям багатопо-
верхівок, що межують з будівни-
цтвом АЗС, вдалося самим отри-
мати на руки документ від ДАБІ, 
в якому йдеться про те, що будів-
ництво має бути негайно зупине-
но через численні порушення. На 
жаль, цей факт знову не зацікавив 
керівництво «UPG» – будівництво 
тільки активізувалося.

Які порушення  
виявила ДАБІ?

1. Компанія UPG використову-
вала і продовжує використовувати 
при будівництві АЗС невідомі буді-
вельні матеріали – ніяких докумен-
тів на них або сертифікатів якості 
інспекторам ДАБІ надано не було.

Ми не можемо встановити 
відповідність матеріалів, вико-
ристаних при будівництві, ні бу-
дівельним нормам (згідно із зако-
нодавством України), ні проєктній 
документації – оскільки компанія 
не надала ніяких документів або 
сертифікатів на ці матеріали, – 
йдеться в акті перевірки ДАБІ.

2. Значне підняття фундаменту 
під будівництво АЗС не погоджено 
взагалі – у наданому проєкті про 
це немає жодного слова.

3. Геодезична експертиза ді-
лянки не проводилась (або немає 
даних про її проведення).

4. Відсутня інформація по так 
званих «прихованих роботах» – при 
будівництві АЗС частина об'єктів 
(наприклад, цистерни для пали-

ва, газу, води) розташована під 
землею; ДАБІ не надано ніяких 
документів про те, як проводи-
лись роботи, на якій відстані від 
житлової забудови розташовані 
підземні об'єкти і чи правильно 
вони змонтовані, які матеріали 
використовувалися тощо.

5. Монтажні з'єднання об'єктів 
АЗС виконані з порушенням буді-
вельних норм. Під час проведення 
перевірки встановлено, що буді-
вельні роботи проводяться з пору-
шенням затверджених проєктних 
рішень і вимог будівельних норм, 
стандартів і правил, а саме:

– монтажні з'єднання колон 
з фундаментом будівлі АЗС з пунк-
том сервісного обслуговування 
і адміністративними будівлями 
повинні бути виконані болтовим 
з'єднанням, за фактом використо-
вувалося стопоріння гайок шляхом 
приварювання їх до стрижня ан-
керного болта, що підтверджено 
записами в журналі зварювальних 
робіт, наданому для перевірки, 
і порушує вимоги проєктної до-
кументації;

– монтажні з'єднання 8 стійок 
порталу СП-1 до фундаментів Ф-3 
повинні бути виконані болтовим 
з'єднанням, за фактом використо-
вувалося стопоріння гайок шляхом 
приварювання їх до стрижня ан-
керного болта, що порушує вимоги 
проєктної документації, – йдеться 
у приписі ДАБІ.

6. Ряд «дрібних» порушень – бу-
дівельний майданчик неправиль-
но огороджено (паркан повинен 
бути дерев'яним), схема проїзду 
і дорожні знаки на під'їздах до те-
риторії будівництва відсутні, схема 

під'їздів не узгоджена з патрульної 
поліцією і так далі…

ДАБІ вимагає зупинити будів-
ництво з 6 грудня 2019, але на мо-
мент написання статті будівництво 
триває, а «UPG» відмовляється ви-
конувати вимоги закону…

Зупинити будівництво  
не може навіть ДАБІ?

Щодо ситуації з АЗС виникла 
незрозуміла правова колізія – ком-
панія «UPG» відмовляється отри-
мати припис від ДАБІ. Це на-
магалися зробити представники 
архітектурної інспекції, самі місце-
ві жителі і представники поліції, 
але… представник «UPG» заявив, 
що офіційний документ від ДАБІ 
з печаткою і підписом – це фількіна 
грамота і приймати він її не буде.

«Ми не можемо направити на 
проспект Незалежності, 29 інспек-
тора служби, оскільки компанія 
«UPG» ще не отримала припис 
про виявлені порушення і негайне 
зупинення будівництва», – сказав 
у телефонній розмові з одним із 
місцевих жителів начальник управ-
ління ДАБІ в Житомирській об-
ласті Сергій Сербін.

На місце була викликана по-
ліція, але правоохоронцям також 
не вдалося вручити припис про 
зупинку будівництва. Поліцейські 
зафіксували факт продовження 
незаконних робіт, прийняли заяви 
від жителів і все.

На місце будівництва прибув 
заступник начальника Житомир-
ського відділу поліції Володимир 
Богдан. Він ознайомився з докумен-
том і поспілкувався з жителями. 

Але навіть йому не вдалося зсуну-
ти справу з мертвої точки.

А що там суд?
Законність будівництва АЗС 

планували оскаржити в суді 
у зв'язку з виявленням нових фак-
тів при оформленні дозволів на 
будівництво. Зокрема, з'ясувалося, 
що протокол про проведення гро-
мадських слухань був сфальсифіко-
ваний – підроблений чиновниками, 
а екологічна експертиза об'єкта не 
проводилася.

За правилами, АЗС як небез-
печні об'єкти розміщують на зем-
лях транспорту і в промислових 
зонах – в даному випадку великий 
автозаправний комплекс будують 
у густонаселеному житловому ра-
йоні (поруч з АЗС справа будується 
новий житловий комплекс).

Паспорт об'єкта, розміщений 
на паркані будмайданчика, не від-
повідає вимогам законодавства, 
і в ньому не вказані всі об'єкти, які 
будуються.

«Підписаний позов для звернен-
ня до господарського суду Житомир-
ської області був мною складений 
і переданий ініціативній групі жи-
телів ще 5 грудня. Наскільки відомо, 
позов до сих пір не направлено до 
суду. Чому? Можливо, не сплачено 
судовий збір, може бути, частина 
жителів передумали звертатися 
в суд і будівництво АЗС їх повністю 
влаштовує. Моя функція як юриста 
виконана. Подальші дії повинні здій-
снити або самі жителі, або міська 
рада як орган, що представляє їх 
інтереси», – розповів юрист, голова 
громадської організації «Громадська 
оборона» Максим Мелешко.

Позиція забудовника
Керівник компанії «UPG» 

Володимир Петренко впевнено 
заявляв, що будівництво автоза-
правної станції буде відбуватися 
з дотриманням норм чинного за-
конодавства. Як з'ясувалося, це не 
зовсім так.

АЗС – об'єкт підвищеної не-
безпеки, і будь-які недоробки, 
помилки при проведенні буді-
вельних робіт можуть стати при-
чиною вибуху. І, як ми бачимо за 
результатами перевірки ДАБІ, на 
жаль, будівництво проводиться 
з порушеннями – але ж це пряма 
загроза здоров'ю і, можливо, жит-
тю місцевих жителів.

Відсутність повноважень в ор-
ганів місцевого самоврядування 
та взагалі бажання щось зробити 
дивують. Є офіційні документи, 
висновки експертних служб, ви-
явлені порушення, але ні поліція, 
ні місцева влада зупинити будів-
ництво не можуть.

Під час брифінгу начальник Го-
ловного управління Національної 
поліції в Житомирській області 
Сергій Крупєй прокоментував 
події, пов’язані з будівництвом по 
проспекту Незалежності, 29:

«Поліція може тільки забезпе-
чувати громадський порядок. До 
того ж на всі звернення, які були, 
ми відреагували. Ми налагодили 
спілкування з мешканцями. У них 
є група лідерів, колишні працівни-
ки поліції, юристи.

Тут є цивільно-правові відно-
сини. Поліція, коли отримує ви-
клик, виїжджає, забезпечує «роз-
вод» сторін, щоб вони фізично не 
конфліктували. Всі інші питання 
повинні вирішуватися в судово-
му порядку, у вигляді звернень до 
адміністрацій. Всі рішення суду 
обов’язкові до виконання.

Стосовно того, що на остан-
ній сесії Житомирської міської 
ради депутати прийняли звер-
нення до поліції щодо позбав-
лення ліцензії охоронної фірми, 
представники якої дозволяли 
собі погрожувати місцевим жи-
телям, то тут поліція не може 
вплинути, адже фірма знахо-
диться поза межами Житомир-
ської області».

Міський голова Сергій Сухом-
лин 13 грудня 2019 року видав 
розпорядження «Про проведення 
громадських слухань». Розпоря-
дженням доручено департамен-
ту містобудування та земельних 
відносин і юридичному депар-
таменту міськради організувати 
і провести громадські слухання 
у місті і мікрорайоні, де ведеть-
ся будівництво. Датою визначено 
26 грудня, обговорення має від-
бутися у приміщенні Богунської 
районної ради, що на проспекті 
Перемоги, 55.
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Імпульс відродження чи 
прискорення має бути негайним!

Микола Корзун

Можливо, вибір 
теми нашої публі-
кації для декого із 
наших читачів стане 
несподіванкою чи не 
зовсім логічним кро-
ком. Однак сьогодні 
ми просто змушені 
нагадати нашим чи-
тачам і найпершим 
чином як громадя-
нам нашої держави 
про роль у нашому 
житті політичних 
партій.

Фактично ми маємо, як писав 
колись всесвітньо відомий про-
летарський поет Володимир 
Маяковський, змусити «сиять 
заставить заново величественное 
слово «партия».

Яку б партію не будували – 
все одно виходить КПРС

Маяковський, хоча й жив 
у непрості часи, але ж йому 
було легше – партія у ті часи була 
лише одна – комуністична. Сьо-
годні в Україні вже давно існує 
багатопартійність, яка й служить 
головним інструментом у ході ви-
борів влади усіх рівнів. Щоправ-
да, і в Україні будь-яка партія, 
яка начебто серйозно береться 
за справу своєї розбудови, до-
статньо швидко повторює стиль 
і методи нині пріснопам’ятної 
КПРС. У підсумку тридцятиліт-
ній відрізок формування в Укра-
їні багатопартійної системи 
призвів сьогодні до очевидної, 
усім помітної кризи процесів 
партійного будівництва. І при-
чина такої кризи у стані партій 
також відома: партії, схожі сво-
єю тактичною поведінкою на 
колишню Компартію України, 
викликають у людей нудоту, 
а будь-який інший варіант пар-
тійної розбудови в Україні поки 
що не приживається. Як підсу-
мок – партійна система України 
має досить умовний вигляд.

«Слуга народу»  
поспішати не хоче. Чому?

Найяскравішим виявом і про-
явом нинішньої кризи «партій-
ності» в Україні стала ситуація із 

партією «Слуга народу». Партія, 
яка отримала під час літніх 
(2019-го року) парламентських 
виборів майже половину ви-
борчих симпатій українсько-
го населення, забезпечивши 
своїм обранцям більше 250 
депутатських мандатів під 
куполом Верховної Ради, 
досі не має системи (верти-
калі) первинних організацій 
у регіонах України. У тому чис-
лі – і у Житомирі. На Житомир-
щині наче й існує певна когорта 
(група) людей, яких вважають 
за представників партії «Слуга 
народу», але скільки таких сим-
патиків є у партії теперішньої 
влади – нікому невідомо. Тим 
паче, що зовнішніх ознак гро-
мадсько-політичної діяльності 
партія «Слуга народу» на Жи-
томирщині не подає. На Поліссі 
«слуг» після того, як завершили-
ся вибори до парламенту Укра-
їни, взагалі не чути й не видно. 
Колишній партійний лідер 
«Слуги народу» п. Разумков на 
початку листопада 2019-го року 
передав партійне кермо у руки 
іншої людини. На Житомирщи-
ні від таких змін у керівництві 
партії «Слуга народу» – жодних 
наслідків. Про людину, яка очо-
лює партійний осередок «слуг» 
у Житомирській області, гово-
рять лише у вузькому колі осіб. 
Цікавою особливістю нинішньо-
го моменту партійного життя 
на Житомирщині є той факт, 
що виконавча влада (обласна та 
районні державні адміністрації) 
жодним чином не опирається на 
кадрові можливості місцевих ор-
ганізацій партії «Слуга народу». 
Пояснити це нескладно, бо 
насправді партійної мережі 
«Слуга народу» на Житомир-
щині немає. Тобто кадрового 
резерву для оновлення влади на 
рівні державних адміністрацій та 
державних установ у партії «Слу-
га народу» наразі не існує. Що 
цікаво – ніхто зі столичних «вож-
дів», так само, як ніхто із най-
ближчого оточення Президента 
України В. Зеленського, будувати 
партійну вертикаль не поспішає. 
Це виглядає щонайменше дивно 
і навіть нерозумно у світлі тієї 
обставини, що до часу старту 
виборчої кампанії із чергових 
виборів до місцевих рад залиши-
лося не більше восьми місяців. 
Створити партійні організації, 
а тим паче довести їх стан до 
рівня функціональної здатності 
проводити виборчі кампанії на-
віть за пів року ще нікому не вда-
валося. Можливо, керівництво та 
«вожді» партії «Слуга народу» 
вважають партійні осередки на 

місцях пережитком минулого, 
яке з тріском програло обидві 
(президентську і парламентську) 
виборчі кампанії весною і вліт-
ку 2019-го року? Проте чисто 
формально вже у серпні 2020 
року «слугам» таки доведеться 
висувати кандидатів у депутати, 
а також претендентів на обрання 
голів ОТГ! І робити це треба буде 
від імені партійних осередків, 
створених на місцях. Думаю, не 
треба зайвий раз нагадувати, що 
лідери новостворених осередків 
мають заслужити у середовищі 
місцевого електорату (виборців) 
певний рівень поваги та автори-
тету. А для цього знову ж таки 
потрібен час.

Помилок наробили чимало, 
а «розборів польотів» –  
не було

Чим можна пояснити ни-
нішню неквапливість керівників 
партії «Слуга народу» у питан-
нях створення мережі партосе-
редків на місцях? Насамперед 
тим, що конкуренція у процесі 
партійно-політичної роботи на 
Житомирщині з боку партій-
старожилів сьогодні відсутня. 
Варто зауважити, що підсум-
ки виборів до Верховної Ради 
України, які відбулися 22 липня 
2019-го року, у рядах більшості 
учасників парламентських ви-
борів викликали щось більше, 
ніж криза. Адже «Свобода», 
«Самопоміч», Радикальна пар-
тія Олега Ляшка, «Громадянська 
позиція», Народний Рух України 
як старожили політичного жит-
тя зазнали на виборах нищівної 
поразки. Навіть «Батьківщина» 
і «Європейська солідарність», які 
змогли подолати прохідний від-
соток і зайняли у Верховній Раді 
по кілька десятків депутатських 

місць, отримали відверто низькі 
виборчі результати. І лише «Опо-
зиційна платформа «За життя» 
фактично здобула той виборчий 
показник, на який розраховува-
ла. Але й колишні регіонали ро-
зуміли, що їх результат – не що 
інше, як інерція їх колишнього 
виборця, який трохи отямився 
після відомих подій початку 
2014-го року.

Отож після весняно-літніх 
поразок та невдач у партіях 
мали б відбутися «розбори 
польотів» і бути намічені 
шляхи для активізації та 
підвищення ефективності 
партійної роботи. Але й досі 
нічого такого у роботі партій-
них організацій Житомирщи-
ни фактично не відбувається. 
Єдине, що сталося на орбіті 
політичного життя Житомир-
щини – у листопаді 2019-го року 
фракція Блоку Петра Порошенка 
«Солідарність» у Житомирській 
обласній раді змінила назву на 
«Рідну Житомирщину». Як це 
часто у нас буває, необхідність 
такого перейменування поясни-
ли наближенням місцевих ви-
борів. Але простої зміни назви 
депутатської фракції, яка намага-
тиметься хоча б утримати рівень 
своєї депутатської присутності 
у радах Житомирщини, точно 
буде недостатньо. Однак назвати 
рецепти і шляхи вдосконалення 
громадсько-політичної роботи 
осередків політичних партій на 
Житомирщині поки що ніхто 
не може. Якщо точніше – й не 
пробує. На початку грудня до 
Житомира (а потім ще й до Бер-
дичева) приїздив лідер партії 
«Сила і честь» Ігор Смешко. По 
суті після літніх парламентських 
виборів це фактично була перша 
публічна поява на Житомирщи-
ні партійного лідера загально-

українського масштабу. Цілком 
можливо, що вже після завер-
шення пори різдвяно-новоріч-
них свят і канікул до Житомира 
і на Житомирщину прибудуть 
лідери інших політичних партій. 
Так би мовити, для мобілізації 
рядів своїх прихильників. Але 
у більшості випадків партійну 
роботу доведеться розпочинати 
із «чистого листка». До речі, ще 
однією причиною нинішньої 
пасивності партійно-політичної 
діяльності називають розмитість 
і невизначеність ситуації щодо 
правил виборчої кампанії, яка 
має відбутися у жовтні 2020 року. 
Верховна Рада досі зволікає із 
прийняттям нового виборчого 
кодексу, який має стати справ-
ді стратегічним фактором для 
проведення майбутньої кампанії 
виборів до місцевих рад.

Якщо вдатися до певних ви-
сновків, то стає зрозумілим, що 
дочасних виборів до місцевих 
рад навесні чи навіть влітку 2020 
року не буде. Нинішня влада не 
встигне до того часу заверши-
ти реформу із децентралізації, 
а вибори рад і керівників ОТГ 
до того, поки реформу не за-
вершать, проводити недоцільно. 
Однак усі ці фактори не можуть 
бути причиною для зволікань 
та очікувань замість негайної 
активізації роботи партійних 
осередків вже на старті нового 
року. Якщо визначити реальні 
часові можливості для активі-
зації роботи партійних осеред-
ків, то для цього залишиться не 
більше як пів року. Тим паче, що 
досі ми говорили про перспек-
тиву проведення восени 2020-го 
року лише чергових виборів до 
місцевих рад. Але не варто за-
бувати, що вже у серпні, а тим 
паче – у вересні того ж 2020-го 
року, можуть з’явитися конститу-
ційно-правові підстави для роз-
пуску Верховної Ради України. 
Все насправді залежатиме від 
того, яким чином житиме і ви-
рішуватиме свої проблеми Укра-
їна. Якщо ж і всередині 2020-го 
року уряд, а потім і президент 
В. О. Зеленський змушені будуть 
визнати, що економіка України 
не може досягнути хоча б 2–3% 
зростання, виборчі перспективи 
наступного року можуть отри-
мати зовсім непередбачуваний 
сценарій. Але за будь-яких умов 
партії і, головним чином – пар-
тійні осередки на місцях, мають 
бути відмобілізовані, навчені 
і зорієнтовані на перемогу. 
А розпочинати (хто ще не роз-
починав) процес відродження 
партійних вертикалей треба 
негайно. Вже зараз!
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Як поліція Житомирщини 
збагатила російські компанії

Тарас Боросовський

Попри заборону, 
підрозділи поліції 
Житомирської облас-
ті закупили російське 
програмне забезпе-
чення. Для уникнен-
ня тендерів викорис-
тали підпорядковане 
міністерству держ-
підприємство «Інфо-
тех», з яким право-
охоронці та військові 
понапідписували на 
120 млн грн угод.

Цьогоріч на початку грудня 
Житомирщину сколихнула но-
вина про виявлені СБУ сервери зі 
збору конфіденційної інформації. 
У повідомленні вказувалось на ко-
мерційну структуру, яка незакон-
но встановила російське програм-
не забезпечення на комп’ютерах 
понад 50 державних установ, вій-
ськових частин та комунальних 
підприємств області.

Через засновані ТОВ «Фінкс» 
та ТОВ «Парус Житомир» двоє 
співвласників укладали угоди 
з фінансовими підрозділами дер-
жавних установ. Серед них – Жи-
томирський військовий інститут 
ім. С. П. Корольова та навіть 10-й 
територіальний вузол урядового 
зв̀ язку. Проводячи встановлення, 
супроводження та обслуговування 
російського програмного забез-
печення бухгалтерського обліку 
«Парус» (українізована версія 
«Афіна»), використовували про-
грамне забезпечення для відда-
леного доступу «Team Viewer». 
Таким чином, сторонні особи 
періодично отримували віддале-
ний доступ до баз даних установ 
та копіювали їх з програми «Па-
рус» на власні носії інформації. 
Правоохоронці підозрюють, що 
службова інформація, виявлена 
у процесі оперативно-розшукової 
діяльності та у сфері оборони кра-
їни, збиралась з метою її передачі 
іноземним установам, підприєм-
ствам, організаціям.

Російський виробник програм-
ного забезпечення – ТОВ «Кор-
порація «Парус» (Російська Фе-
дерація) та підконтрольні йому 
українські представництва «Група 
компаній «Парус»: ТОВ «Парус-
Бюджет», ТОВ «Парус Україна», 
ТОВ «Парус-Впровадження», 
ТОВ «Парус-Місто», ТОВ «Парус-
Захід». Усі перелічені товариства 

та програмні продукти «Парус 
Бюджет», «Афіна», «Афіна-Сіквел» 
та «JSolutions» рішеннями Ради 
національної безпеки та оборони 
у квітні 2017 р. та травні 2018 р. 
включено до санкційного списку.

Однак, незважаючи на це, з ме-
тою продовження встановлення 
та обслуговування програмного 
забезпечення «Парус» (українізо-
вана версія «Афіна») у державних 
установах та організаціях у липні 
2018 р. створили ТОВ «Віатайм».

Їх використання створювало 
передумови для доступу спец-
служб Росії до державних інфор-
маційно-телекомунікаційних 
систем. Згідно з опублікованими 
судовими ухвалами, слідчі СБУ 
18 вересня 2019 р. порушили кри-
мінальне провадження з ознаками 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 330 

ККУ – «Передача або збирання ві-
домостей, що становлять службо-
ву інформацію, зібрану у процесі 
оперативно-розшукової, контр-
розвідувальної діяльності, у сфері 
оборони країни».

Проаналізувавши проведені 
закупівлі у Житомирській області, 
нам вдалося виявити величезні 
витрати державних структур на 
російські програми. Вже після за-
борони, за липень-серпень 2018 
року, було підписано цілий ряд 
угод з різними правоохоронни-
ми структурами. До прикладу, 
керівництво Головного управління 
національної поліції в Житомир-
ській області підписало за один 
день дві угоди. На оновлення 
російської програми «Парус-
Бюджетна установа» планували 
витратити 198 тис. грн. Скіль-
ки ж – на послуги із супроводу 
цієї програми і підтримку (див. 
фото з угоди).

• Ми проаналізували мину-
лі роки і вирішили, що потреба 
у програмному забезпеченні 
у нас не більше 200 тис. грн. Тому 

проводити відкриті торги ми не 
планували, – стверджує секретар 
тендерного комітету ГУНП Олена 
Березовська.

• Ми не використали цю суму. 
У нас проплата була всього лише 
на 20 тис. грн, і ми перестали ко-
ристуватися програмою, – пере-
конує правоохоронець.

Однак, згідно з оприлюднени-
ми звітами казначейства, облас-
не управління поліції здійснило 
повну оплату за обома догово-
рами, сумарно перерахувавши 
396 тис. грн.

У цей же час аналогічну угоду 
на 90 тис. грн з технічної підтрим-
ки програми укладено з Жито-
мирським навчальним центром 
підготовки поліцейських. За ті ж 
послуги Територіальне медичне 
об'єднання МВС України сплатило 
150,3 тис. грн. У коментарі відпові-
дальний за проведення закупівель 
у державній установі підтверджує 
придбання забороненого росій-
ського програмного забезпечення.

• Ми входимо у мережу Мініс-
терства внутрішніх справ, і якщо б 

у нас була б заборона користувати-
ся чи закуповувати програму, ми 
такий лист би отримали, – пере-
конує Олександр Пантелейчук.

На запитання про ігнорування 
вимоги Ради нацбезпеки та обо-
рони отримуємо у відповідь – нам 
про таку заборону нічого не відомо.

– Дані дії посадових осіб 
можна трактувати як службову 
недбалість (ст. 367 ККУ), оскільки 
за законом про санкції (п. 10 ч. 1 
ст. 4) чітко забороняються держ-
закупівлі санкційних товарів, – 
стверджує експертка з публіч-
них закупівель ГО «Громадський 
контроль» Ірина Піценко.

Кошти за усіма перелічени-
ми угодами сплачувались після 
запровадження заборони… цен-
тральній філії держпідприємства 
«Інфотех». Більш знаковим є те, 
що його засновником є, хто б ви 
могли подумати, Міністерство 
внутрішніх справ України.

Далі ще «цікавіше»: з від-
криттям підприємства, одразу ж 
після запровадження заборони, 
у червні 2018 р. його керівником 
стає Сергій Іващенко. У пода-
ній декларації він зазначає се-
ред місць роботи афільовану із 
санкційними російськими ком-
паніями – «Парус-Спецпроект». 
Також йому наполовину належало 
ТОВ «Бюджет-Софт», через яке, 
згідно з рішеннями судів, за за-
вищеними цінами на ІТ-послуги 
виводилися кошти «Ощадбанку».

Директором згаданого «Па-
рус-Спецпроект» донедавна був 
Андрій Тимошенко, який, як 
і Сергій Іващенко, у 2018 році 
переходить у держструктуру. 
Його призначають керівником 
держпідприємства «Інфотех», що 
стало монополістом з постачання 
програмного забезпечення для 
силовиків та правоохоронців.

Для цього Методологічна рада 

з бухгалтерського обліку при МВС 
приймає рішення про відсутність 
альтернативи окрім розробленого 
держпідприємством програмного 
забезпечення. Унікальність бух-
галтерських програм підкріплю-
ють експертним висновком… Ін-
ституту проблем моделювання 
в енергетиці (!!!) та перевіреною 
«сумісністю з існуючою систе-
мою обліку». Певно, мається на 
увазі, що нова програма макси-
мальна тотожна до встановленої 
раніше «Парус».

Тобто за видозміненою назвою 
насправді може бути все така ж 
російська програма. Детальна 
інформація про відмінності між 
програмами закрита. А оскільки 
ДП «Інфотех» спільно з філією є 
виключним власником авторських 
прав, всі угоди надалі підписують-
ся виключно з ним. У підсумку 
тільки з початку поточного року 
ДП «Інфотех» та центральна філія 
ДП «Інфотех» через переговорну 
процедуру уклали таких угод на 
понад 120 млн грн.

Після запитання про укладе-
ні у 2018 році угоди з оновлення 
та підтримки російського про-
грамного забезпечення керівник 
ДП «Інфотех» Андрій Тимошенко 
відразу ж поклав слухавку, відмо-
вившись від будь-яких коментарів.

Залишилось сподіватися, що 
не стануть відмовчуватися слідчі 
обласного управління Служби 
безпеки України, які, як і у ви-
падку з постачанням заборонених 
програм приватною структурою, 
порушать кримінальне прова-
дження за фактом масового про-
дажу забороненої програми, через 
яку конфіденційна інформація від 
поліції та військових потрапляє 
до спецслужб Росії.

Чи для новообраного керів-
ництва СБУ закон однаковий не 
для всіх?!

 Скріншот з рішення РНБО зі списком заборонених програм

 Скріншот з договору від 17 серпня 2018 року  
     на постачання заборонених РНБО програм
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Видача паспортів для 
переселенців та жите-
лів зони проведення 
ООС: Верховна Рада 
внесла зміни

Верховна Рада прийняла за-
кон щодо особливостей оформ-
лення документів, що посвід-
чують особу та підтверджують 
громадянство України (проєкт 
№ 0933).

Закон «Про тимчасові заходи 
на період проведення антитеро-
ристичної операції» доповне-
но новою статтею, яка визначає 
особливості оформлення до-
кументів, що посвідчують особу 
та підтверджують громадянство 
України, громадянам, які про-
живають у зоні проведення ан-
титерористичної операції, та/
або здійснення заходів із забез-
печення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луган-
ській областях та внутрішнім 
переселенцям.

Оформлення документів 
здійснюється центральним ор-
ганом виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері 
міграції (імміграції та еміграції), 
за місцем звернення особи чи 
її законного представника до 
уповноважених органів.

Оформлення документів, що 
посвідчують особу та підтвер-
джують громадянство України, 
громадянам, які переселилися із 
зони проведення антитерорис-
тичної операції, здійснюється за 
фактичним місцем проживання, 
перебування особи.

Для внесення відомостей 
про місце проживання до до-
кументів, що посвідчують осо-
бу та підтверджують грома-
дянство України, громадянам, 
які проживають\проживали 
на неконтрольованій території 
Донеччини та Луганщини або 
переселилися з такої зони, може 
використовуватися інформація 
з Державного реєстру виборців.

Закон набуде чинності з дня, 
наступного за опублікуванням.

Виникли питання? За юри-
дичною консультацією звертай-
тесь до місцевих центрів та бюро 
правової допомоги. Адреси та 
телефони центрів з надання 
БВПД та бюро правової допо-
моги можна дізнатись, зателе-
фонувавши на всеукраїнську 
гарячу лінію правової допомоги 
0-800-213-103 (цілодобово 
та безкоштовно зі стаціонарних 
і мобільних телефонів у межах 
України).

КОЛОНКА

Руслан Мороз

Окружний адміністративний 
суд за позовом ГО «Ветерани по-
вітряно-десантних військ, Союз 
десантників Житомирської об-
ласті» 12 грудня 2019 року визнав 
протиправним та скасував розпо-
рядження голови Житомирської 
обласної державної адміністрації 
від 2.08.2019 р. № 283 «Про затвер-
дження складу громадської ради 
при Житомирській обласній дер-
жавній адміністрації».

За весь період підготовки та 
проведення установчих зборів 
з 15 травня до 11 липня 2019 року 
громадськими активістами було по-
дано шість звернень до тодішнього 
голови ОДА Ігоря Гундича, в яких 
вказувалося на факти правопору-
шень, скоєних членами ініціативної 
групи по формуванню громадської 
ради, а також бездіяльність поса-
дових осіб облдержадміністрації 
у вжитті відповідних заходів з під-
готовки до проведення установчих 
зборів громадської ради. Будь-
якого реагування від попередньої 
адміністрації на заяви та скарги не 
було. Тоді частина представників 
громадськості вирішила зверну-
тися до суду.

Ми поцікавилися думкою за-
цікавлених у цій справі сторін. 
Представник позивача Ігор Ржеш-
ніовецький так прокоментував ці 
події: «Протягом десяти днів після 
отримання повного тексту рішен-
ня суду сторона відповідача може 
подати апеляційну скаргу. Якщо 
цього не станеться, то рішення на-
бере законну силу».

Представник однієї з громад-
ських організацій, що не увійшла 

до громадської ради цієї каденції, 
Іван Єщенко розповів: «Попередня 
громадська рада закінчила свою 
каденцію у 2017 році. Тодішні го-
лови держадміністрацій, спочат-
ку Мошковський, потім Гундич, 
нічого не робили для поновлення 
роботи громадської ради. Гундич 
взагалі відкладав прийняття цьо-
го рішення, говорив, що це йому 
не потрібно. Але потім, коли уся 
БППшна команда програла вибо-
ри, Гундич заметушився, швиде-
сенько зліпили ініціативну групу 
по створенню громадської ради. 
Тоді її очолив Олександр Громов. 
Я вважаю, що вся ця робота була 
проведена з порушенням діючого 
законодавства. Ми неодноразово 
зверталися до Гундича з цього 
питання, до Лагути, який потім 
тимчасово виконував обов'язки 
голови облдержадміністрації, але 
результату не було».

Також ми звернулися за ко-
ментарем до голови громадської 
ради при Житомирській обласній 
державній адміністрації Наталії 
Волинець. Вона зазначила: «Рішен-
ня суду я не можу коментувати. 
Я бачила його тільки з допису 
у Фейсбуці, але знаю, що скасовано 
розпорядження про затвердження 
складу громадської ради. Так що, 
на мою думку, це не стосується 
громадської ради, це стосується 
обласної державної адміністрації. 
Але якщо люди, які подавали цей 
позов, вважають це за велику пере-
могу, то це якось нелогічно. Якби 
вони скасували дозвіл на видобу-
ток бурштину або ільменітових 
руд, то це була би честь та хвала. 
А скасувати розпорядження, яке 
не суспільно значиме, – це нонсенс. 
Але як керівник цього органу я не 
дозволю якось паплюжити саму 

ідею громадської ради. Ми два 
роки добивалися, щоб була створе-
на громадська рада, я вважаю, що 
все було досить прозоро, це роз-
виток громадянського суспільства. 
Ми не отримуємо зарплати, але 
я також можу сказати, що вважаю 
за честь очолювати громадську 

раду при ЖОДА».
У Житомирській обласній 

державній адміністрації нам по-
відомили, що за законом будуть 
звертатися в апеляційну інстанцію. 
Але, за словами юристів, є ще де-
кілька варіантів вирішення даної 
проблеми в законний спосіб.

Ірина Хоцька

У Житомирі, у Му-
зеї космонавтики 
ім. С. П. Корольова, 
з’явиться симулятор 
пілотованого косміч-
ного корабля, аналогів 
якого немає в Україні.

Про це стало відомо з офіцій-
ної сторінки музею у Facebook.

«Проєкт симулятора пілото-
ваного космічного корабля для 
нашого музею, про який так 

багато говорили, писали, обі-
цяли, вступив у стадію внесення 
фінальних коректив, доопра-
цювань та набуття зовнішнього 
оформлення. Вже зовсім скоро 
зореліт з’явиться у нас», – зазна-
чили у повідомленні.

Наголошується, що така но-
винка стане дійсно вагомою серед 
арсеналу інших експонатів, оскіль-
ки раніше аналогічні тренажери 
використовувалися лише для під-
готовки професійних авіапілотів.

Насамкінець зазначимо, що 
циліндричний екран симулятора 
пілотованого космічного корабля 
та його програмне забезпечення 
дозволять відвідувачам отримати 
об'ємне та реалістичне зобра-
ження.

Чи бути далі громадській раді при 
Житомирській облдержадміністрації?

Політаємо: у музеї космонавтики 
з`явиться новий експонат
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МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ

2019

«Олді»

КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ

2019

«Чистий дім»
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ

2019

«Житомирські
ласощі»

МАГАЗИН 
АВТОЗАПЧАСТИН

2019

«Stop Transit»
КУРСИ ІНОЗЕМНИХ

МОВ

2019

«My English 
School»

Кав’ярня

2019

«Cappuccino»
еспресо-бар

ДВЕРІ, ВОРОТА
(виготовлення,
встановлення)

2019

Фабрика дверей
«Океан»

КАФЕ

2019

«Caramell »
КАДРОВА АГЕНЦІЯ

2019

«Максимус»
 міжрегіональний

рекрутинговий центр

Дитячі центри

2019

«LeGrand 
Decor»

ДИТЯЧИЙ МАГАЗИН

2019

«Варюшки-
Андрюшки»

Весільний салон

2019

«Панна»
ВІКНА (ВИГОТОВЛЕННЯ,

ВСТАНОВЛЕННЯ)

2019

 Фабрика вікон
«Океан»

Забудовник

2019

«Grand City
Dombrovskyi»

Будівельні
послуги

2019 

«Котрек»

Дизайн студія

2019

«Інтердизайн»

Веб-студія

2019

«Uzor.group»

БАНК

2019

ПАТ КБ
«ПриватБанк»

АПТЕКА

2019

«Sanitas»
АВТОСАЛОН

2019

«Тойота-центр»
АГЕНТСТВО З 

ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТ

2019

«JAM студія»

БАР, ПАБ

2019

Паб
«Чеширський кіт»

АГЕНТСТВО 
НЕРУХОМОСТІ

2019

АН «Maximus»

МАГАЗИН КВІТІВ
ТА ДЕКОРУ

2019

«Люба
Флора»

МАГАЗИН ЕЛЕКТРОНІКИ 
ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

2019

«Техносклад»
Кондиціонери та системи

вентиляції

2019

«Комтех Полісся»

ПАРТНЕРИ 

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ 

вул. Рильського, 9, оф. 506
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Шановні читачі, нам приємно, що ви взяли активну участь в голосуванні «Народний бренд 2019».
Ви обирали найдостойніших у 52 номінаціях за своїми вподобаннями.
Щиро вдячні усім вам за активність. Ваша думка допомогла визначити найкращих у кожній номінації.
П’ятірка лідерів голосування по кожній номінації розміщена на сайті 20.ua/zh.

СТОМАТОЛОГІЧНА
КЛІНІКА

2019

«Студія 
Посмішки»

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
та ковані вироби

2019

«Коваль 
Полісся»

РЕСТОРАН

2019

«Buba 
Hinkalna»

ТАКСІ

2019

Таксі
«6000»

НАПІЙ АЛКОГОЛЬНИЙ

2019

«Grenday»
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО

2019

«Креветка-тур»
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР

2019

«Глобал UA»

МАГАЗИН 
ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ 

ПРИЛАДІВ

2019

«Вольт»

САЛОН КРАСИ

2019

«Шефель 
Ольга»

НАПІЙ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИЙ
(пиво)

2019

«Бірвіль»
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

2019

«Костриця»

РОЗВАЖАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД

2019

«Острів пригод»

ТАНЦЮВАЛЬНА СТУДІЯ,
КЛУБ

2019

«VARSHALEX»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

2019

СГ «ТАС»

МАГАЗИН САНТЕХНІКИ
ТА КЕРАМІКИ

2019

«СанТехБуд»
МАГАЗИН САДОВОЇ

ТЕХНІКИ

2019

«Добрий
Господар»

СПОРТЗАЛ (КЛУБ)

2019

«Lime»
СТО

2019

«Океан-Авто»

ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА

2019

«Управління поліції
охорони в Житомирській

 області»
ПРОДУКТОВИЙ 

магазин біля дому

2019

«Полісся-Продукт»

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

2019

«Медібор»
МАГАЗИН УТЕПЛЕННЯ

БУДИНКІВ

2019

«Центр 
Утеплення»

МАГАЗИН МЕБЛІВ

2019

«Rolf»
МАГАЗИН 

ОПАЛЕННЯ

2019

«Центр 
Утеплення»

Інноваційна
компанія

2019

«Genesis
Technology»

Компанія в сфері технологій 
штучного інтелекту

2019

«IBM Capital
Corporation»

ГРАНД ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а



16 Середа, 18 грудня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

Руслан Мороз

Конкурсна комісія 
визначилась із пре-
тендентом на посаду 
директора краєзнав-
чого музею.

В обласній раді 11 грудня 2019 
року відбулось засідання конкурс-
ної комісії на заміщення посади 
директора комунального закладу 
«Житомирський обласний краєз-
навчий музей».

Для участі у конкурсі свої 
документи подали 4 претен-
денти: Микола Весельський, 
Роман Насонов, Тетяна Пар-
фентієва та Ірина Михалець.

Конкурсна комісія насамперед 
розглянула відповідність поданих 
документів затвердженим квалі-
фікаційним вимогам. Про невід-
повідність поданих документів 
кваліфікаційним вимогам було 

повідомлено двох претендентів: 
Тетяну Парфентієву та Ірину 
Михалець, яка перед засіданням 
комісії відкликала свої документи.

Після цього відбулися співбесі-
ди з тими кандидатами, документи 
яких відповідали усім необхідним 
вимогам. Кожен кандидат на поса-
ду презентував свій план розвитку 
закладу на 1 рік та на 5 років, а та-
кож коротко інформував про влас-
ну біографію та трудовий шлях.

Під час засідання трудо-
вий колектив Житомирського 
краєзнавчого музею адресував 
членам комісії звернення на під-
тримку Миколи Весельського. 
Одночасно було зазначено, що 
колектив взагалі не може пра-
цювати з Романом Насоновим, 
який вже очолював музей, але, 
на думку працівників, не знай-
шов спільної мови з колективом.

У зверненні зазначалося: «Жи-
томирська обласна рада у жовтні 
2019 року оголосила конкурс на 
заміщення посади директора КЗ 
“Житомирський краєзнавчий му-
зей” Житомирської обласної ради. 

Умови конкурсу передбачають, 
що для призначення на посаду 
директора музею кандидати ма-
ють володіти професійними зна-
ннями, навиками та мати досвід 
роботи у галузі.

Цими якостями цілковито 
володіє Микола Францович Ве-
сельський – в. о. директора КЗ 
“Житомирський краєзнавчий 
музей”, якого цілковито підтри-
мує колектив музею і вважає його 
кандидатуру найвідповіднішою.

…Колектив музею перекона-
ний, що саме Микола Францович 
Весельський здатен і повинен очо-
лити музей, примножити його 
славну історію, тому закликає 
призначити саме його на посаду 
директора музею».

З подібними листами колектив 
музею звертався до голови Жи-
томирської обласної державної 
адміністрації Бунечка В. І., голови 
постійної комісії з гуманітарних 
питань Галагузи О. В., голови ви-
борчої комісії на заміщення поса-
ди директора КЗ «Житомирський 
обласний краєзнавчий музей».

Але згідно з рішенням комісії 
на заміщення вакантної посади 
директора Житомирського облас-
ного краєзнавчого музею погодже-
но кандидатуру Романа Насонова. 
Його кандидатуру вже внесено на 

розгляд профільної постійної ко-
місії обласної ради з гуманітарних 
питань. Остаточне рішення мають 
прийняти депутати під час чер-
гової 29 сесії, яка запланована на 
18 грудня 2019 року.

Валерія Наумова

Легше за все обма-
нювати в інтернеті, 
тому що в реально-
му житті простіше 
встановити особу 
афериста та винести 
покарання.

Проте не варто думати, 
що якщо ви вчиняєте злочин 
в інтернеті, то вас не торкнеть-
ся рука правосуддя. Сьогодні 
активно працює кіберполіція. 
Завдяки цьому підрозділу кіль-
кість злочинів онлайн зменши-
лася. Проте проблема існує, 
і, на жаль, дуже часто людей 
ошукують в інтернеті.

Житомиряни часто зверта-
ються до редакції «20 хвилин» 
із запитаннями: «Що робити, 
якщо я придбала одяг в інтерне-
ті, а продавець зникла і одяг я не 
отримала?», «Ми оплатили роботу 
оператора, що шукає вакансії на 
роботу в Польщі та Чехії, про-
те оператор зник і кошти разом 
з ним. Що робити?». Як убезпе-

чити себе від аферистів онлайн 
і куди звернутися у разі, якщо 
вас все таки ошукали в інтернеті, 
розповів заступник начальника 
відділу протидії кіберзлочинам 
у Житомирській області Олег 
Пилипчук.

Інструкція: що робити тим, 
кого ошукали в інтернеті?

Якщо ви стали жертвою інтер-
нет-шахрайства – не соромтеся, 
а звертайтеся у правоохоронні 
органи. На сайті Департаменту 
Кіберполіції НП України можна 
оформити електронну заяву про 
випадок правопорушення.

1. Якщо вас ошукали 
в інтернет-магазині

Інтернет-магазин – це засіб для 
представлення або реалізації то-
вару, роботи чи послуги шляхом 
вчинення електронного правочи-
ну. Аби здійснити повернення гро-
шей на карту в разі неправомірних 
дій продавця чи інших обставин, 
потрібно подати заяву в банк на 
опротестування транзакцій.

Для отримання повернення 
коштів надається заява (україн-
ською та англійською мовами); до-
кази (листування з продавцем до 

виникнення конфліктної ситуації, 
переписка у соціальних мережах, 
договір, скріншоти); листування 
з продавцем після виникнення 
конфліктної ситуації (докази того, 
що власник карти намагався ви-
рішити ситуацію із продавцем) 
і банківська виписка.

2. Що робити тим, кого 
ошукали при оформленні 
документів на роботу  
за кордоном

По-перше, якщо це робота не 
через друзів, знайомих або роди-
чів, а через посередника – пере-
вірте фірму на чистоту. Агентство, 
що займається вашим працевла-
штуванням, повинно здійснювати 
діяльність офіційно і мати на під-
твердження цього наступне:

• копію свідоцтва про держав-
ну реєстрацію;

• фотокопію ліцензії на посе-
редництво у працевлаштуванні 
на роботу за кордоном;

• перелік країн, до яких відпо-
відно до укладених зовнішньое-
кономічних договорів ліцензіат 
має право працевлаштовувати 
клієнтів;

• засвідчену ліцензіатом пись-
мову інформацію про характер 
майбутньої роботи, загальні умо-

ви праці та проживання у країні 
працевлаштування;

• номери телефонів Мінсоцпо-
літики як органу контролю;

• книгу відгуків та пропози-
цій.

Розпізнати шахраїв-посеред-
ників можна в тому випадку, якщо 
від вас вимагають попередньо 
сплатити суми, які нібито підуть 
на оформлення візи, закордонного 
паспорту та послуг посередни-
ка. У жодному разі не потрібно 
сплачувати їх. Імовірніше, шахраї 
не мають на меті знайти для вас 
потрібну роботу, а просто нама-
гаються наживитися та виманити 
з вас гроші.

3. Основними ознаками 
продавців-шахраїв є:

• відсутній телефон та адреса 
продавця, а контакт пропонується 
підтримувати тільки по електро-
нних засобах зв’язку: особисте 
листування, електронна пошта, 
миттєві повідомлення;

• ім’я продавця явно вигадане 
або відсутнє;

• оголошення складено недба-
ло, присутні множинні граматичні 
помилки (не помилка), трансліте-
рація, відсутні фотографії товару 
або ж вони нереальні;

• ціна товару занадто низька 
порівняно з аналогічними про-
позиціями інших продавців. 
Окремим випадком може бути 
ситуація зі смартфонами, одягом, 
взуттям, косметикою, коли вам 
товар все-таки відправлять, але 
він виявиться дешевою копією 
вибраної брендової моделі;

• продавець готовий вислати 
післяплатою, але вимагає невели-
ку передоплату в якості страховки 
для компенсації своїх витрат на 
пересилання і гарантії того, що ви 
заберете товар при його доставці 
у ваше місто. Зазвичай називають 
суму 50–200 гривень при продажу 
дорогих товарів: телефони, ноут-
буки, планшети, дитячі коляски;

• продавець пропонує вам 
копії своїх документів (паспорт, 
водійські права, читацький, сту-
дентський, ІПН) як підтвердження 
його особистості. Насправді такі 
копії, найімовірніше, підроблені 
у графічному редакторі і нічого 
не гарантують;

• оплата за товар приймаєть-
ся тільки на рахунок в анонімній 
електронній системі платежів 
(LiqPay, Webmoney, Яндекс.Деньги 
та інші);

• оплата приймається на кар-
ту, видану на прізвище, яке не збі-
гається з ПІБ продавця.

Чому не дослухалися думки колективу  
та як обирали директора краєзнавчого музею

Що робити, аби не стати жертвою  
інтернет-злодіїв: інструкція від спеціаліста
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Валерія Наумова

«100 днів нарде-
па: хто робив, а хто 
байдики бив» – жур-
налісти «20 хвилин» 
розпочинають цикл 
матеріалів, в яких 
народні депутати від 
Житомирщини звіту-
ватимуть про те, що 
вони встигли зроби-
ти за 100 днів своєї 
роботи.

У статті ми порівняємо звіти 
народних депутатів України Сер-
гія Кузьміних і Тетяни Грищенко, 
а також розповімо, як пройшли 
перші 100 днів роботи у ВР народ-
ного обранця Дмитра Костюка.

Сергій Кузьміних – комітети, 
робота з виборцями, 
питання екології  
та охорони здоров’я

На аналітичному порталі 
«Слово і діло» опубліковано 23 
обіцянки від народного депутата 
Сергія Кузьміних, з усіх вказаних 
обіцянок виконано аж 0. Отже, 
поки що обіцянки – в процесі.

У своєму звіті Сергій Кузьмі-
них розповідає про абсолютно 
очевидну діяльність депутата: 
робота в комітетах, з виборцями, 
законотворчість. Негусто. Тобто 
100 днів депутат Кузьміних просто 
ходив на роботу. Отже, виконано 
звичайні обов’язки народного де-
путата. Комітет – місце, де повинні 
відбуватися фахові дискусії щодо 
проектів нормативно-правових 
актів, стратегій розвитку певної 
галузі, наприклад, національної 
безпеки і оборони, науки і освіти, 
медицини, економічної та соціаль-
ної політики тощо. Тобто на базі 
отриманих знань і досвіду під час 
роботи в комітетах депутат по-
винен займатися законотворчою 
діяльністю, враховуючи потреби 
та інтереси населення.

Із законодавчих ініціатив 
Сергій Кузьміних вказує на-
ступні:

• Про проведення парла-
ментських слухань на тему: «Ор-
ганізація протиракової боротьби 
в Україні. Проблеми та шляхи їх 
вирішення» (12 лютого 2020 року);

• Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, що 
регулюють питання трансплан-
тації анатомічних матеріалів 
людині.

Робота з виборцями
• Проведено особистих при-

йомів – 6, кількість відвідувачів, 
які побували на прийомах, – 73;

• Отримав та опрацював 120 
звернень;

• Проведені зустрічі з очіль-
никами громад Романівського, 
Чуднівського, Житомирського та 
Любарського районів;

• Відправлено 74 депутатських 
звернення;

• На захист державних інтер-
есів та розв’язання проблем ви-
борців зроблено 2 депутатських 
запити.

У роботі з виборцями депутат 
Кузьміних, можна сказати, «віді-
рвався». Тут і 74 депутатських 
звернення, 2 депутатські запити 
і опрацьовано 120 звернень.

Підсумовуючи: звіт депутата 
Сергія Кузьміних – невеликий. За 
100 днів своєї роботи народний 
депутат, за інформацією на ана-
літичному порталі «Слово і Діло», 
не виконав жодної з 23 обіцянок, 
проте надіслав 2 депутатських за-
пити з питань екології та дві за-
конодавчі ініціативи по охороні 
здоров’я.

Тетяна Грищенко – проти 
корупції у сфері  
земельних відносин та за 
недоторканність депутатів

Аналітичний портал «Слово 
і діло» опублікував інформацію 
про 17 обіцянок народної депу-
татки. Всі вони в процесі. Тобто 
з обіцяного поки що виконано так 
само, як і у депутата Кузьміних, 
нічого. У відповідь на інформацій-
ний запит нам надали наступну 
інформацію.

Законотворча робота
Як зазначається у звіті, пані Те-

тяна є співавтором проєкту закону 
про внесення змін до Земельного 
кодексу України та інших законо-
давчих актів щодо удосконалення 
системи управління та дерегуля-
ції у сфері земельних відносин 
№ 2194.

Також Тетяна Грищенко є 
співавтором проєкту закону про 
внесення змін до Закону Украї-
ни «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту ети-
лового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів та пального» щодо лі-
цензування зберігання пального 
№ 2248–1.

Законопроєктна робота
Підтримано та прийнято 83 

Закони України, серед яких:
• щодо недоторканності на-

родних депутатів;
• про запобігання корупції; 

про введення заборони на вирубку 
лісів Карпатського регіону;

• відтермінування застосуван-

ня санкцій на нерозмитнені авто 
тощо.

Далі звичайна робота депутата 
у комітетах, правки до проєктів та 
робота з виборцями.

Робота з виборцями
• Наразі відкрито 4 приймаль-

ні (Черняхів, Малин, Народичі, 
Іршанськ) народного депутата по 
66 округу;

• Проведені зустрічі з вибор-
цями та отримано 106 письмових 
звернень від громадян.

Підсумовуючи: звіт депу-
татки Тетяни Грищенко за 100 
днів – доволі класичний. Обіцян-
ки – обіцянками, а на аналітич-
ному порталі «Слово і діло» вони 
поки що так і залишаться.

Дмитро Костюк – розвиток 
села та виступи з трибуни

Один із наймолодших депу-
татів Житомирщини прозвітував 

про свої 100 днів роботи. На ана-
літичному порталі «Слово і діло» 
бачимо 21 обіцянку в процесі та 
3 виконані.

Із виконаних:
• Костюк у передвиборчій 

програмі пообіцяв внести до 
ВРУ законопроєкт про легалі-
зацію видобутку бурштину – 
виконано;

• пообіцяв домагатися спро-
щення процедури імпічменту 
президента – виконано;

• дав обіцянку домагатися 
скасування депутатської недо-
торканності – виконано.

Розвиток села цікавить депу-
тата Костюка настільки сильно, 
що він навіть провів 1 круглий 
стіл на тему «Розвиток села за до-
помогою сільських громад: нова-
ції в політиці», що організовано 
за участі 30 представників ОТГ 
з різних областей України. Крім 
того, Дмитро Костюк провів 3 

форуми змін (понад 180 учас-
ників) та більше 200 зустрічей 
з громадянами.

Також у звіті депутата Костюка 
вказано про 12 виступів з трибуни 
Верховної Ради України та на за-
сіданнях профільного комітету.

На рахунку нардепа 15 законо-
проєктів, внесених до парламенту, 
7 з яких стали законами.

Дмитро Костюк також звітує 
про те, що за 100 днів своєї роботи 
ним було прийнято 1397 рішень 
під час голосувань у сесійній залі.

Підсумовуючи: депутат Кос-
тюк поки що активно працює, 
і в його звіті можна прослідкувати 
цікаві ініціативи: форуми та кру-
глий стіл. Крім того, він поступово 
виконує свої обіцянки.

Кузьміних, Грищенко та Костюк:  
звіти за 100 днів роботи народних 
депутатів від Житомирщини

 На фото: народний депутат Дмитро Костюк

 На фото: народний депутат Сергій Кузьміних

 На фото: народний депутат Тетяна Грищенко
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Руслан Мороз

Минулого тижня 
в районі паперової 
фабрики виник кон-
флікт між місцевими 
жителями, які при-
бирали сухостій, і па-
трульною поліцією.

Патрульна поліція Житомир-
ської області на своїй сторінці 
у фейсбук написала: «Чоловіків, 
що різали дерева без жодних до-
звільних документів, виявили па-
трульні. 12 грудня, близько 10-ї 
години, під час патрулювання 
на вулиці Слобідська, патрульні 
поліцейські у лісосмузі поміти-
ли двох чоловіків, котрі вирізали 
бензопилами дерева. Підійшов-
ши до чоловіків, інспектори полі-
ції встановили, що жодних доку-
ментів чи дозволів у осіб немає, 
та й пояснити, що вони роблять, 
не змогли. Для з'ясування всіх 

обставин події патрульні полі-
цейські викликали працівників 
екологічної служби та слідчих».

Однак у жителів району є 
своя версія того, що відбувалося. 
Житомирський активіст Дмитро 
Антонець зазначає: «Сьогодні до 
мене зателефонували люди, які 
займаються очищенням нашо-
го лісу від сухих дерев. Чомусь 
приїхала поліція та почала ви-
магати документи – дозволи на 
проведення робіт. Викликали 
оперативну групу, екологів… 
Ціла делегація… Був змушений 
кинути свої справи та приїха-
ти, щоб дати від себе пояснен-
ня того, що відбувається. Своє 
бачення.

Перше моє запитання: яким 
законом регламентовано, що має 
бути документ на видалення 
аварійних дерев на приватній 
власності? На що відповідь так 
і не отримав…

Показав купу документів, де 
є звернення до різних відомчих 
та правоохоронних органів з пи-
тання аварійності лісу, які по суті 
бездіють… Пояснив необхідність 

того, що відбувається. Пояснив, 
що, на жаль, сьогодні, окрім міс-
цевих жителів, більше нікому 

немає діла до того лісу. І згідно із 
законом про місцеве самовряду-
вання проводиться благоустрій 

прилеглої території…
Але поліцейські стояли на 

своєму: покажіть документи на 
проведення робіт…

Навіть якщо й не потрібні 
такі документи, то покажіть, 
що ділянка лісу ваша. Де влас-
ник? Ну нічого, що його немає 
десять років і він взагалі не 
з'являється, а деякі пишуть за-
яви, що вперше чують про таку 
власність… Нічого, що ділянка 
у занедбаному стані і купа су-
хих дерев може впасти на го-
лову людині… Нічого, що ліс 
був протизаконно приватизо-
ваний… В результаті декількох 
годин обговорень поліцейські 
вилучили у хлопців бензопили, 
взяли пояснення і сказали, що 
хай розбирається слідчий…  
Ось такі новини…».

На підтвердження слів у ме-
режі були викладені фотографії, 
де повно аварійних дерев, які 
будь-якої миті можуть впасти на 
людей. Також є ряд документів 
зі зверненнями до відповідних 
органів з проханням навести лад 
у районі.

Усі ми любимо пити смачний 
чай, проте куплений часто буває 
не таким насиченим та яскравим, 
як чай, зібраний власноруч. Якщо 
ви вирішили навчитися збирати 
чаї самостійно, то тут варто вра-
хувати чимало різних нюансів, які 
так чи інакше впливають на смак 
та користь такого чаю. Найчасті-
ше такі чаї збирають на полях та 
в лісі. Проте збирати трави по-
трібно дуже обережно, адже саме 
від того, які трави та рослини ви 

назбираєте, буде залежати без-
печність та смак вашого чаю.

Дуже обережними варто бути 
особливо тим, хто збирає чай 
вперше, адже можна ненароком 
підхопити отруйну чи шкідливу 
рослину. Щоб цього не сталось, 
варто для початку ознайомитися 
з мистецтвом збирання чаю. Про 
те, як збирати чай на Житомир-
щині і в чому особливість чаю, 
зібраного власноруч, розповів 
Ярослав Хоркінс.

�� Розкажіть про особли-
вості збирання чаю само-
стійно.

– Збір трав – це вершинка 
айсбергу. Найпростіше, так би 
мовити. Складніше – процес під-
готовки, сушіння і ферментації 
чаю. Мав справу з іван-чаєм і збо-
рами найрізноманітніших садових 
рослин. Ферментація для кожного 
з чаїв теж індивідуальна. Так, на-
приклад, іван-чай підготовлюва-
ти краще методом скручування 
листків. Далі йде процес бродіння 
(ферментації), який і надає по-
силення запаху і смаку рослині, 
а потім треба вчасно його зупини-
ти, виставивши на сушіння.

�� Що потрібно знати, 

щоб збирати чай?

– Знати, що це – точно та 
рослина, яка вам потрібна. На-
приклад, мінімізувати страх, 
що рослина не та, збирати слід 
у садах, у себе в селі чи на дачі. 
З іван-чаєм же все не так просто. 
Його слід шукати в лісах і полях, 
здебільшого росте на випалених 
після вогню місцях. Іван-чай 
можна збирати до, під час і після 
цвітіння. Смак у кожного з них 
теж різний. Погодні умови також 
важливо враховувати. Так, збирати 
після дощу не варто. Не бажано 
збирати і ввечері, краще вранці, 
рослини в цей час мають найбіль-
шу концентрацію.

�� Які чаї ви збирали са-
мостійно?

– Для чаїв можна збирати 
як листя, так і цвіт. Рідше брунь-
ки і корені. Ранньою весною 
з'являються перші бруньки вільхи. 
Це якраз і було відкриття, коли 
я спробував чай з бруньок вільхи. 
Тоді, мабуть, і захопився зборами 
різних чаїв. Дуже запашний чай 
виходив з цвіту яблуні, шипшини, 
акації, троянд. Плюси чаю з цвіту 
в тому, що його не ферментують. 
Мінус – що його бажано настояти 

і випити, щойно зірвали. Листя ж 
здебільшого збирав влітку. Хоча 
також можна як весною, так і во-
сени. І смаки відповідно теж різні. 
Це листя яблука, груші, винограду, 
вишні, малини, ожини, полуниці, 
суниці, смородини, берези, клену, 
іван-чаю, шипшини.

�� Наскільки цей процес 
складний?

– Збирати нескладно. Довго 
трохи, тому можна взяти з собою 
друзів, щоб допомогли.

�� Де ви збираєте чай?
– У себе на дачі та її околи-

цях. Житомирська область має 
великий ресурс рослин. Краще 
за все збирати подалі від міста/
заводів/урбанізації. Там рослини 
найкорисніші.

Як самостійно збирати чай:  
технологія, особливості та різновиди

Чи можна було уникнути конфлікту  
у лісі в районі паперової фабрики? 
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31 грудня о 22:30 «Ін-
тер» покаже великий 
святковий концерт 
«На Інтері – Головна 
ялинка країни».

У найчарівнішу ніч року те-
леканал збере біля екранів своїх 
друзів із різних куточків України. 
Щоб згадати все добре, що ста-
лося з нами в цьому році, нала-
штуватися на краще і з святковим 
настроєм зробити крок у новий 
2020-ий. Ось що побачать і почу-
ють глядачі.

Ротару, Винник та MONATIK
«Інтер» не відступає від своєї 

традиції – збирати на сцені най-
улюбленіших артистів і дарувати 
глядачам найкращі пісні. У цьому 
новорічному концерті прозвучать 
пісні з чудових кінофільмів і улю-
блених мультиків, які всі знають. 

Від «Пісеньки про гарний настрій» 
до «Не вішати ніс, гардемарини!», 
а ще – «Якби не було зими», «Буде 
все, як ти захочеш», «Б'є годинник 
на старій вежі»… Не обійдеть-
ся без символічних Jingle Bells 

і «Щедрика». Пісні виконають 
Злата Огневич і Міша Романова, 
Віталій Козловський та Влад Сит-
ник, Freedom Jazz і OPEN KIDS, 
Коля Серга, Андрій Доманський 
та інші. У концерті взяли участь 

MONATIK і Макс Барських, Олег 
Винник і «Брати Карамазови», 
Ані Лорак, Таїсія Повалій і на-
віть легендарна Софія Михайлівна 
Ротару.

Два дуети вперше разом
Один із номерів концерту – 

виступ дуету ANNA MARIA – 
прикрасить ще один дует – при-
ми і прем'єра Національної 
опери Катерини Кухар і Олек-
сандра Стоянова. Заради глядачів 
«Інтера» Катерина і Олександр на 
один день прилетіли з Варшави. 
Обидва дуети жодного разу не 
проводили репетицію і вперше 
в цьому номері зустрілися вже 
під час запису концерту. Що 
у них вийшло? Побачимо у но-
ворічну ніч!

Над сценою – серце і корона
Цього року новорічний кон-

церт на «Інтері» знімали у Наці-
ональній опері України. Поста-

новники постаралися гармонійно 
використовувати весь простір 
театру. Була створена спеціальна 
ялинка, яка розбавила б пишність 
Опери – сучасну і дуже красиву. 
Над сценою буде парити величез-
на корона, переливатися вогнями 
кришталеве серце, іскритися са-
люти і феєрверки…

Глядачів «Інтера» чекає один 
сюрприз. Всі учасники концерту 
передали на благодійний аукці-
он «Інтер – дітям» ексклюзивні 
календарі на 2020 рік зі своїми 
побажаннями і автографами, 
а також унікальні речі зі своїх 
колекцій. Придбати їх можна 
на сайті deti.inter.ua. Всі зібра-
ні кошти підуть на придбання 
апарату УЗД для Національного 
інституту педіатрії, акушерства 
і гінекології.

Не пропустіть великий 
святковий концерт «На Ін-
тері – Головна ялинка країни» 
31 грудня о 22:30.

На «Інтері» – «Головна ялинка країни»

Ірина Хоцька

Зовсім скоро Україну 
очікують суттєві зміни 
в системі складання зо-
внішнього незалежного 
оцінювання для всіх ви-
пускників загальноосвіт-
ніх шкіл.

Про це на пресконференції зазначи-
ла міністр освіти і науки Ганна Новосад. 
«У 2020 році змін не варто очікувати, 
а з 2021-го ЗНО з математики стане 
обов’язковим. Воно буде дворівневим, 
але не потрібно цього лякатися. Нам 

потрібно усвідомити, що є проблема 
недостатніх знань дітей з математики», – 
заявила Новосад.

Також міністерка зазначила, що усім 
нам варто докласти максимальних зу-
силь у цій справі та допомогти дітям 
подолати внутрішні страхи перед цим 
загальнообов̀ язковим предметом.

«Це рішення має стати результатом 
зміни змісту освіти та методик викла-
дання. Тому що діти, коли вони щось не 
розуміють, спочатку цього бояться, а по-
тім ненавидять. І потім це супроводжує 
все життя. Насправді через нормальні 
методики викладання, нормальний зміст 
програми дуже важливо цей страх перед 
предметом побороти. І дати дітям впев-
неність у собі», – наголосила посадовиця.

Наостанок зазначимо, що ще на по-
чатку грудня цього року в мережі були 

оприлюднені результати до-
слідження міжнародної про-
грами з оцінювання освітніх 
досягнень учнів (PISA), яке 
було проведено аж у 2018 році. 
На жаль, згідно з тестуванням, 
36% 15-річних українських 
школярів не змогли продемон-
струвати навіть базовий рівень 
математичних знань.

У відповідь на цю сумну 
тенденцію Міністерство освіти 
і науки оголосило навчальний 
рік 2020–2021 Роком математи-
ки в Україні.

Валерія Наумова

У ГУНП Житомирської 
області 16 грудня відбулася 
пресконференція щодо за-
тримання банди розбійни-
ків, яке відбулося 13 грудня.

За словами начальника ГУНП в Житомир-
ській області Сергія Крупєя, дана злочинна 
банда причетна ще як мінімум до 5–6 нападів 
на території Житомирської області.

«13 грудня у Києво-Святошинському ра-
йоні Київської області була прове-
дена спецоперація, у ході якої було 
затримано злочинців. Це чотири 
особи: наймолодшому – 31 рік, 
найстаршому – 43 роки. Усі рані-
ше судимі за розбійні напади і за 
вбивство. Затримали їх при спробі 
вчинити розбійний напад на сім’ю.

Отримавши інформацію, що 
готується розбійний напад, ми 
вступили в контакт з особами, на 
яких планувався напад, зайшли 
у приміщення і при вчиненні зло-
чину їх було затримано. Вони всі 
були озброєні, були в бронежиле-

тах, мали прилади для відкривання сейфів 
та дверей, скотч, радіостанції. Вони були 
готові до нападу. Обирали об’єкт, вивчали 
пересування та режим тих, на кого вчинили 
напад», – повідомив Сергій Крупєй.

Наразі нападникам обрали запобіжний 
засіб – це 60 діб арешту без внесення застави.

«В суботу особам було повідомлено про 
підозру. Одночасно було звернення з клопо-
танням до суду про обрання запобіжного за-
собу зазначеним особам. Суд обрав у вигляді 
60 діб арешту без внесення застави. Ми в по-
дальшому спільно з працівниками поліції, 
слідчими опрацюємо інформацію щодо ско-
єння інших подібних злочинів на території 
Житомирської області», – пояснює прокурор 
Житомирської області Олег Василів.

Із 2021 року ЗНО  
з математики стане 
обов’язковим  
для складання 

У поліції розповіли 
про затримання банди 
розбійників, що вчинили 
мінімум 5-6 нападів  
на території області
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

"G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХ-
ТИ ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, 
ЗМІНИ ПО 12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, 
ФОРМА. 0972261010;0932261010;09
52261010

• ВИКОНРОБ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-

БОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 

ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З 

ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

ВОДІЇ КАТ. Д ПОТРІБНІ ДЛЯ РО-
БОТИ НА МАРШРУТАХ М.КИЄВА. 
ЗП 1500 ГРН. НА ДОБУ. ЖИТЛО. 
0676000161

ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ ПРА-
ЦІВНИКИ В ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ЮВЕ-
ЛІРНИЙ БІЗНЕС ПРОЕКТ "В2В". ЩО-
ТИЖНЕВА ОПЛАТА 4000-5000 ГРН. 
0962353867

• ЗВАРЮВАЛЬНИК - РИХТУВАЛЬ-

НИК ПОТРІБНО НА РОБОТУ З НА-

ВИЧКАМИ МАЛЯРА ДЛЯ РОБОТИ 

З КУЗОВАМИ АВТОБУСІВ БОГДАН 

В М.КИЄВІ. ЗП 25000 ГРН. ЖИТЛО. 

0509003444

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

Фотовиставку «Погляд АТО – 1000 облич» 
презентували у Житомирській міській раді

Валерія Наумова

У Житомирській міській раді від-
крилася фотовиставка «Погляд АТО – 
1000 облич».

На фотографіях зображені захисники та захисниці 
України. Головна мета фотовиставки – розказати про героїв, 
які ходять поруч з нами і яких ми не знаємо. Автор фото-
виставки Леонід Шрайбікус. Він займається фотографією 
не один рік, в тому числі працює з бійцями АТО.

«Проєкт 1000 облич. Чому така назва? Я думав спочатку 
зробити 100 облич, але поспілкувався з комісаром, і він мені 
пояснив, що призовників і добровольців по Житомирській 
області було 14 тисяч. Ну 14 тисяч я не осилив би, а от 1000 
облич – фотовиставка з’явилася. Проєкт реалізовано за мої 
власні кошти, я також кожному учаснику дарую календа-
рі», – розповідає автор фотовиставки Леонід Шрайбікус.

Як зазначають організатори, виставка триватиме до 
17 лютого 2020 року у приміщенні Житомирської міської 
ради на другому поверсі.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 1-кімн. квартира, заг.пл. 29,1 кв.м., житл.пл. 14,3 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Князя Володимира, 68, кв.89. Дата торгів: 08.01.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №395124 (уцінено лот № 386354);

2. Житл. будинок заг.пл. 67,5 кв.м., житл.пл. 35,4 кв.м., та зем.ділянка пл. 0,14 га, 
К/Н1820355600:01:005:0113 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт. 
Червоне, вул. Лисенка, 14. Дата торгів: 09.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №395661 (уцінено лот № 386420);

3. 4-кімн. квартира заг.пл. 77,6 кв.м., житл.пл. 58,7 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., Романівський р-н, смт. Романів, вул. Медична (Котовського), 45, кв.1. Дата 
торгів: 10.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №395873 (уцінено 
лот № 386380);

4. 1/2 част. житл. будинку заг.пл. 62,1 кв.м., житл.пл. 39, 2 кв.м. за адресою: м. 
Житомир, вул. Зарічна, 13 а. Дата торгів: 13.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №396330 (уцінено лот № 387790);

5. 1/2 част. житл. будинку заг.пл. 62,1 кв.м., житл.пл. 39, 2 кв.м. за адресою: м. 
Житомир, вул. Зарічна, 13 а. Дата торгів: 13.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №396311 (уцінено лот № 387795);

6. Житл. будинок заг.пл. 67.2 кв.м, житл.пл. 44.6 кв.м. зем.ділянки пл. 0.25 га К/
Н1822582401:01:003:0004, пл. 0.3513 га К/Н1822582401:01:003:0005 Житомирська обл., 
Коростишівський р-н, с. Кам'яний Брід, вул. Київська, 59. Дата торгів: 13.01.2020 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №396336 (уцінено лот № 387797);

7. Будівлі та споруди: майстерня, майстерня, будинок тракториста, вбиральня, 
будинок арт. скважини, колодязь, башня Рожоновського, заг.пл. 950.0 кв.м, за адресою: 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Турчинівка, вул. Житомирська, 44 а. Дата 
торгів: 13.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №396636 (уцінено 
лот № 387536);

8. Зем.ділянка пл. 0.12 га К/Н1822083200:06:001:0562, за адресою: Житомирський 
р-н, с. Довжик, вул. Відродження, 11. Дата торгів: 13.01.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №396582.    

•	Медсестра, санітарка.	м.КИЇВ.	
Заробітна	плата	від	6000грн	до	15	
000грн.	Графік	роботи	від	15	робо-
чих	днів.	Іногороднім-койко-місце.	
0678841771

• МЕХАНІК МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА 
ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
0678804116

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-
ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РО-
БОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО 
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 
0974870271

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ОХО-
РОННИКИ, З/П ВІД 300 ГРН/ ДЕНЬ. 
НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО, 
ХАРЧУВАННЯ, ВИДАЧА АВАНСУ. 
0973928644

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУ-
ВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА 
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБО-
ТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	

20/10,	15/15.	З/п	9000	грн.	Харчу-

вання,	проживання	за	рахунок	під-

приємства.	0734069918,0952858119

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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-

НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, 

КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖ-

ЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИ-

ТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA, 

RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)9242

613,(050)5158585,(067)9040066

ПРОПОНУЄМО ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ,ШВЕЦІЇ, ЛИТВІ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ З ТА БЕЗ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПО-
КОЇВКИ, ПАКУВАЛЬНИКИ, СОРТУВАЛЬ-
НИКИ, РІЗНОРОБОЧІ, 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

•	Регіональний торгівельний	пред-
ставник	по	засобах	захисту	рос-
лин.	Вітається	агрономічна	освіта	
та	наявність	особистого	автомобі-
ля.	Е-mail	для	резюме:	atontd2013@
gmail.com,	 www.tamis.сom.ua.	
0509375657,0675101307

РИХТОВЩИК, МАЛЯР, СЛЕСАРЬ НА 
СТО В Г. ЖИТОМИРЕ. ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА ОТ 12000ГРН. 0675920278

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

СОРТУВАЛЬНИКИ ОВОЧІВ НА КОН-
ВЕЄР. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 
ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ВСІ ДЕТАЛІ 
ОБГОВОРЮЮТЬСЯ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0973711019

•	Спеціаліст з	фарбування	автомо-
білів,	рихтувальник,	автослюсар	на	
СТО	в	м.	Житомир.	Деталі	обгово-
рюються.	0674048782
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ТОВ «Невирівський лабрадорит», (юр.адреса: 12122, Житомирська обл., Хорошів-
ський район, с. Рижани,  вул. Кутузова, будинок  55, код ЄДРПОУ 38580872), інформує 
про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з роз-
робки (продовженні розробки) та подальшої рекультивації Аннівського родовища 
лабрадориту та рішення про провадження планованої діяльності у Хорошівському 
районі Житомирської області.

Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та при-
родних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 01.02.2019р. за № 
438/1-3/4-4-4133. Офіційне  опублікування відбулося  01.02.2019 року в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу 20181031856.

ПП «ТД «БЕТОН» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних 
ресурсів Житомирської облдержадміністрації. 

Адреса юридична: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, Проспект Неза-
лежності, 55-б;

Фактичне розташування родовища:  10029,  Житомирська обл., м.Житомир, 
вул. Малинська,10.

Основний вид діяльності – виробництво бетонних розчинів, готових для 
використання.

Основні джерела утворення забруднюючих речовин: склади сировини, стрічко-
вий конвеєр, цементні силоса, дизельгенератор, болгарка, зварювальний пост, печі 
обігріву типу «буржуйка».

Відбуваються викиди, т/рік: заліза та його сполук (у перерахунку на залізо) 
- 0,0042;  мангана та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00063; кремнію ді-
оксиду- 0,00047; речовин у вигляді суспендованих частинок недиференційованих за 
складом -2,52009; оксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) -  0,0574; 
азоту (1) оксид (N2О) – 0,00015; сырки дыоксиду – 0,0235;  оксиду вуглецю – 0,04101; 
вуглецю діоксиду -38,501;  метану - 0,00075;  фторидів добре розчинних – 0,00024; 
фторидів погано розчинних -0,00056; фтористого водню – 0,00011.   

Загальний річний обсяг викидів становить  - 41,15011 т/рік. 
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря 

(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери 
на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення  
ПП «ТД «БЕТОН» пропонується прийняти як нормативні. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на 
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, Житомир-
ська область, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, тел. (0412) 48 12 12  
та до ПП «ТД «БЕТОН».

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

ІНФОРМАЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Інформація щодо отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 3.5. С\Г техніка, та запчастини. 

Продам 

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

•	Ємність металева	7м3	з	поливомийної	
машини	нового	зразка,	товарний	вигляд.	
(050)6146423

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	
Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	
та	інші.	www.agrozone.com.ua	.	(050)181
1180;(097)1811011;(093)0881880.

• КОМБАЙНИ  КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МА-
РОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБО-
РОТНІ,  ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211;(097)4742272.

•	Причепи тракторні	(самоскидні),	3ПТС-
12,	2ПТС-5,	2ПТС-4,	ГКБ-817,	зняті	з	
обліку,	товарний	вигляд.	(050)6146423.
(096)3507337

•	Техніка від	виробника:	Сівалка	(нова)	
СУПН-6(8),	УПС-6(8)-посил.рама,	2-к	при-
від.	Культиватор	(новий)	КСО,	КРН.	Дис-
кова	борона	(нова)	АГ,	Сівалка	(після	кап.
рем)	СЗ-3.6,	СЗ-5.4,	Тодак-8.	0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-
3.6(5.4),	Тодак-8.	Культиватор	КРН-5(6),	
КСО-4;6;8.	Діскова	борона	АГ-2.1-3.1.	
0677801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Гіпсоплита 600х300х80,	готові	стіно-
ві	перегородки.	Доставка.	сайт:	www.
gipsoplita.com.ua	0675370409.

• П Е С О К ,   Щ Е Б Е Н Ь ,   О Т С Е В ,   РА -
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	ремонт	
б\у	(зварювання,	заточка,	розводка).	
Якість	гарантуємо.	0962461677

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	
строгана	в	шпунт,	столярна	дошка	(об-
різна,	не	обрізна	різних	розмірів,	балки,	
крокви,	монтажна	рейка,	дошки	обрішот-
ки,	штахетні,	дерев`яні	відходи	з	пило-
рами)	з	доставкою	на	дом.	0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	
Теплоакумулятори.	Від	виробника.	До-
ставка	по	Україні.	Найкраща	ціна	без	
посередників.	http://termico.com.ua,	050
3292211,0673292211,0933292211

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	
Кредитная	карта	до	50	000	грн.	Пере-
кредитуем	ваши	кредиты	до	200	000	грн.	
0732551010,0662551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, 
КАМАЗ. 0969524540

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, 
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДО-
ВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	

для	цехів,	виробництва,	сушильних	ка-

мер,	теплиць,	пташників,	складів,	мага-

зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	

під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	

0666008784,0680450764

•	Виробництво транспортерів	шнеко-
вих,	стрічкових,	інші	від	4	000	грн./метр,	
рольгангов,	норій,	зерносушарок,	паку-
вального	обладнання.	Креслення,	ви-
робництво,	монтаж,	доставка	по	Україні.	
0960509492,landau.in.ua

•	Гранулятори 50-1000	кг/год,	екстру-
дери	зерна	40-300	кг/год,	плющилки	
зерна,	дробарки,	матриці,	ролики,	шне-
ки,	транспортери,	навантажувачі,	норії,	
змішувачі,	вібросита.	www.agrostrana.
com.ua,	0982096000,0665669663

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-
дійні,	 сучасні,	 прості.	 Сталь-4	мм,	
площа	100-300м2.	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Купити збудник	для	чоловіків,	жінок!	
Вперше-жіноча	Віагра!	Акційна	ціна-750	
грн.-12	шт	(упаковка).	0962000369,doctor.
sells.com.ua
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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.

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.

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

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

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

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	Причепи автомобільні	ТМ	"Лев",	
1-2х	осні.	Розміри:	1,1х1,	3	-	3,6х1,	
6.	У	виробництві	використовуємо	
високоякісній	метал	і	німецькі	комп-
лектуючі	(ресори,	клямки,	замки).	
Гарантія	5	років.	Розсрочка.	Завод-
виготівник.	0671181888,0503098085

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 

Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-

ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 

КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗ-

БИР.  КОМБАЙНІВ,  КАРТОПЛЕСА-

ДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. 

WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 

(067)6713553, (063)9628236

•	Преспідбирачі, комбайни,	плуги,	

сівалки,	дискові	борони,	обприску-

вачі	та	інша	с/г	техніка	нова	та	б/в.	

0978428102

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	

допомога	без	довідок,	застави	та	

поручителів	від	5000	до	500000	

грн.	Виводимо	з	чорних	списків.	

Пенсіонерам	та	непрацевлашто-

ваним.	eurocredit.nethouse.ua	Ген.	

Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	

(095)8620855;(097)3670476

ДОПОМОГА І РІШЕННЯ ВСІХ ПРОБЛЕМ: 
БІЗНЕС, КАР`ЄРА, ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ, 
ЛЮДСЬКІ ЗАЗДРОЩІ. РЕЗУЛЬТАТОМ 
БУДЕТЕ ЗАДОВОЛЕНІ. 0989510583КА-
ТЕРИНА

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

МІЖНАРОДНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ РІВНЕ-(УСТИЛУГ-
У Г Р И Н І В ) - В А Р Ш А В А .  З  А С : 
М.РІВНЕ-05.30, М.ЛУЦЬК-07.00, 
М .ВОЛ . - ВОЛ И НСЬКИЙ-08 .15 , 
М . Н О В О В О Л И Н С Ь К - 0 8 . 4 5 ; 
З  А С  М . В А Р Ш А В А - 0 8 . 2 0 , 
М . Л Ю Б Л І Н - 1 1 . 3 0 , 
М . З А М О С Ц Ь - 1 3 . 0 5 , 
М . Г Р У Б Е Ш У В - 1 4 . 0 0 . 
(099)2861600,(067)9112004

ПРОБЛЕМИ З АЛКОГОЛЕМ!? НАРКО-
ТИКАМИ!? ДОПОМОГА ДОСТУПНА ТА 
ЯКІСНА! ТЕРМІНОВО ТЕЛЕФОНУЙТЕ! 
0985251040

ФІРМА ОРГАНІЗОВУЄ ПОСТАВКУ 
АВТОМОБІЛІВ ІЗ-ЗА КОРДОНУ, А 
ТАКОЖ ЛЕГАЛІЗОВУЄ "ЄВРОБЛЯХИ" 
0677506827

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄ-
ТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, 
ВИДАНИЙ НА ІМ"Я КОВАЛЬЧУК 
ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ  ВВАЖА-
ТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З 
БАГАТОДІТНОЇ СІМЇ ВИДАНЕ НА ІМЯ 
МАРТИНЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	

надійні,	сучасні,	прості	у	вико-

ристанні.	Сталь-4	мм,	термоме-

ханічний	регулятор	тяги,	площа	

обогріву	100-300м2.	Власне	ви-

робництво	"Канівський	механіч-

ний	завод".	www.frezer.com.ua,	

0961059178,0473631062

•	Продається карабін	КО38.	Ціна	

договірна.	0972872846	
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Ардізія (Ardisia), або, як 
її ще іноді називають, ардісія 
– це вічнозелений чагарник, 
що росте в дикому вигляді 
у тропіках і субтропіках на 
усіх континентах.

Ардізія з грецької перекла-
дається як стріла, таку форму 
має віночок її квітки. Але в до-
машньому квітникарстві рос-
лина отримала популярність 
зовсім не через своє цвітіння, 
навпаки, швидше чекають ягі-
док, які з’являються на початку 
зими і довгий час залишаються 
на кущі.

Існує близько 250 видів 
ардізій, декоративною культу-
рою також представлено кілька 
сортів з різною формою листя 
і кольором плодів. Найчастіше 
зустрічається ардізія з червони-
ми плодами – це дрібні ягоди, 
зібрані в тугі пучки, які рясно 
усівають гілки. Ягоди трима-
ються на рослині довгі місяці, 
що, безумовно, робить ардізію 
прекрасною декоративною кім-
натною квіткою.

Листя у ардізії овальні і за-
гострені (деякі сорти листям 
схожі на лавр), край рівний, 
зубчатий. На дотик лист гладкий 
і щільний, має глянцевий блиск. 
Квітки дрібні, за забарвленням 
білі, кремові або блідо-рожеві.

ЯК ДОГЛЯДАТИ 
ЗА АРДІЗІЄЮ

Освітлення
Ардізія, як і багато лісових 

тропічних рослин, полюбляє 
яскраве розсіяне світло. Прямі 
промені можуть нашкодити мо-
лодому кущу в горщику, вуличні 
і дикі примірники на порядок 
більш стійкі. У домашніх умовах 
ардізії добре підійде як східне 
або західне вікно, так і притінене 
південне. На північному рослині 
буде темнувато, це може упо-
вільнити її зростання, призвести 
до витягування гілок і більш рід-
кого розташування листя. Якщо 
у вашому регіоні кліматичні 
умови передбачають короткий 
світловий день і нестачу соняч-
ного світла, то ардізію можна 
досвічувати лампами денного 
світла або повністю вирощувати 
при штучному освітленні.

Температура
Найбільш відповідною тем-

пературою для росту є помірне 

тепло, при 22–24 градусах арді-
зія відчуває себе просто чудо-
во. Більш високі температури 
рослина переносить непогано, 
але не варто чекати від неї 
активного зростання у спеку, 
ардізія завмре на якийсь час, 
а зростання піде пізніше, коли 
криза температури мине. Щоб 
допомогти квітці пережити 
спекотний час, треба забезпе-
чити приплив свіжого повітря 
і достатню вологість.

Взимку ардізії необхідно 
зниження температури. Іде-
ально тримати кущ у примі-
щенні з температурою 14–18 
градусів. Ардізія зможе витри-
мати зниження температури 
до 5 градусів, але краще не 
ризикувати.

Вологість повітря
За високу вологість повітря 

ваша красуня-ардізія скаже вам 
спасибі. При високих показни-
ках гігрометра рослина добре 
росте, виглядає сильною, здо-
ровою. Піднімати вологість на-
вколо горщика з квіткою можна 
будь-яким доступним способом. 
Обприскування з пульверизато-
ра проводять теплої пори і коли 
на кущі немає квітів і плодів.

Полив
У теплу пору року ардізію 

поливають рясно, земля в гор-
щику завжди повинна бути тро-
хи вологою. У зимовий час полив 
скорочують, але не доводять до 
повного просихання ґрунту. Для 
поливу бажано використовувати 
м’яку воду: відстояну, талу, до-
щову, акваріумну.

Субстрат
Для ардізії потрібен пухкий, 

але поживний грунт. Кращим 
варіантом є торф’яна суміш 
з нейтральним або слабокис-
лим Ph. У субстрат можна до-
дати розпушувачі – перліт або 
вермикуліт – приблизно 110 від 
обсягу, мох сфагнум, трохи пере-
гною, деревної кори або коріння 
папороті.

Підживлення
Ардізію підживлюю тільки 

у період активної вегетації, тобто 
навесні і влітку. Добрива вносять 
раз на два тижні з поливом, ви-
користовують комплексні міне-
ральні добрива. Взимку, у період 
спокою, підгодовувати рослину 
не треба.

Як доглядати за ардізією  
у домашніх умовах

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

ГОРОСКОП на тиждень 18 - 24 грудня

ОВЕН
У вас є шанс завести 

добрі знайомства. Цьо-
му сприятиме ваш дар 

красномовства та вміння пере-
конувати тих, хто вас оточує.

ТЕЛЕЦЬ
Постарайтеся зо-

середитися на робо-
ті та основних своїх 

обов'язках. Довіртеся близьким 
друзям, вони підкинуть гарну ідею.

БЛИЗНЮКИ
На роботі все йде 

своєю чергою, на вас 
чекає підвищення зарп-

латні. А з поїздками й корисними 
зв'язками вам просто пощастить.

РАК
Цього тижня ба-

жано зайнятися звич-
ними повсякденними 

справами, не час будувати гло-
бальні плани. Постарайтеся не 
впадати у зневіру.

ЛЕВ
Доведеться вирішу-

вати фінансові пробле-
ми, у вас є всі шанси 

з ними успішно впоратися. Не 
забувайте про сон.

ДІВА
Сприятливий пе-

ріод. Тільки не беріть 
на себе занадто багато 

всього, є ризик пообіцяти й не впо-
ратися. Близькі підбадьорять вас.

ТЕРЕЗИ
На роботі й у ко-

мерції стримайте емо-
ції, які вам заважають. 

Говоріть спокійно та предметно, 
навіть якщо виявите обман.

СКОРПІОН
Доведеться добре 

покрутитися, проявити 
гнучкість та максимум 
кмітливості. Зате ви змо-

жете розраховувати на солідний 
прибуток.

СТРІЛЕЦЬ
Несподівані про-

блеми можуть загаль-
мувати вас й практич-

но довести до стресу. Розвантажте 
себе від зайвих і чужих справ.

КОЗЕРІГ
Ви заслуговуєте на 

винагороду за гарну 
роботу. У вихідні ба-

жано уникати гучних вечірок, 
краще займіться собою.

ВОДОЛІЙ
Зараз не той момент, 

коли варто плисти тіль-
ки за течією. Можете 

сміливо відстоювати свою позицію 
і проявляти ініціативу.

РИБИ
Ваші головні ко-

зирі – енергійність, 
впевненість у своїх си-

лах, прагнення бути попереду. 
У вихідні займіться особистим 
життям.

• Більша кількість людей не 
посміхаються по понеділках до 
11:16.

• Назва міста Душанбе, сто-
лиці Таджикистану, в перекладі 
з перської мови означає «понеді-
лок». Чому місто отримало таку 
назву? Все дуже просто – бага-
то століть тому тут знаходився 
кишлак з назвою Душанбе-бозор, 
тобто населений пункт, де по по-
неділках був базар.

• Кращими способами по-
бороти почуття ненависті до 
понеділка вважаються перегляд 
ТБ, секс, онлайн шопінг, покупка 
шоколаду або косметики, плану-
вання відпустки.

• 50% працівників по поне-
ділках спізнюються на роботу.

• Більшості людей вистачає 12 
хвилин на те, щоб поскаржитися 
на понеділок.

• Найбільше від синдрому по-
неділків страждають люди у віці 
від 45 до 54 років.

• Щопонеділка персонал збе-
рігає продуктивність лише про-
тягом 3,5 години.

• У понеділки відбувається 
найбільше самогубств.

• У понеділки число жертв 
інфарктів зростає на 20%.

• Понеділок – найменш дощо-

вий день тижня.
• І дещо позитивне: понеді-

лок вважається кращим днем 
для покупки машини, оскільки 
більшість продажів вчиняються 
у вихідні і продавці менше роз-
раховують на успішні продажі 
в цей день, а як наслідок – більш 
охоче роблять знижку.

• Наші предки понеділок 
шанували та уявляли в образі 
сивого дідуся, який проводжає 
душі померлих до потойбічного 
світу. Понеділок вважався важким 
днем, а тому у понеділок не по-
чинали ніякого великого діла, бо 
спіткає невдача.

Цікаві факти про понеділок

18
грудня
середа

19
грудня
четвер

20
грудня

п’ятниця

21
грудня
субота

22
грудня
неділя

23
грудня

понеділок

24
грудня

вівторок

+ 5°
+ 13°

+ 4°
+ 7°

+ 3°
+ 6°

+ 5°
+ 7°

+ 2°
+ 9°

+ 5°
+ 7°

+ 4°
+ 5°

743 749 744 734 725 726 729

Поради господині
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Хто твоя бабця, чуваче?
Жанр: комедія

Аврора вже далеко не так молода ззовні, 
але відривається на пенсії жінка так, як не 
відриваються багато молодих людей. У неї 
чимало дітей, а ще більше онуків, які дуже 
люблять свою бабусю. Аврора прекрасно 
живе на Лазурному Березі у Франції у своїх 
розкішних апартаментах, але їй вирішили 
підкинути на літо онука на ім'я Гулівер. Зви-
чайно ж, пацану буде весело з такою бабусею, 
адже з нею можна робити все, що завгодно. 
А ще, щоб йому не було нудно, інші онуки теж 
вирішили приїхати провідати бабусю – так її 
улюбленці від 6 до 18 років проведуть із нею 
найбільш скажені канікули в житті.

Джуманджі
Жанр: комедія, пригоди
Потайки від своїх друзів Спенсер від-

ремонтував касету з відеогрою. Якось, 
прийшовши до нього в гості, друзі бачать 
запущену гру і розуміють, що хлопець знову 
потрапив всередину. Не вагаючись, вони 
вирушають рятувати друга. Та виявляється, 
що правила змінились і всередині відбува-
ється все за новими, поки що незрозуміли-
ми їм, законами. 

Це третій фільм в серії та пряме продо-
вження стрічок 1995 і 2017 років. У основі 
сюжету серії фільмів – книга 1981 року, 
написана та проілюстрована американцем 
Ваном Оллсбургом.

Король віслюк
Жанр: анімація, сімейний

Віслюк Мангу отримав цінне напуття 
від батька про те, що будь-які мрії мо-
жуть здійснитися. Він вирішує, що не 
обов'язково жити як віслюк, навіть якщо 
ти таким народився, і з оптимізмом ди-
виться у майбутнє. І одного разу удача 
посміхається йому у відповідь, коли в 
країні відбуваються вибори нового влас-
тителя. Але йому доведеться конкурувати 
зі справжнім принцем, який, хоч і не є 
улюбленцем народу, проте має знатне 
походження. Чи вистачить у віслюка му-
дрості, щоб очолити народ?

Ножі наголо
Жанр: комедія, кримінал
Відомий автор кримінальних романів 

Харлан Тромбі святкує свій 85-й день на-
родження. На свято в маєток письменника 
зібралася вся родина. Варто сказати, що це 
далеко не найприємніші особистості, кожен із 
яких ненавидить один одного. На наступний 
же день після цієї знаменної події Харлана 
знаходять мертвим у його особняку. Під-
озрювані, звичайно ж, є всі його рідні, а також 
його колишній персонал. Розслідувати цю 
справу взявся харизматичний і неймовірно 
допитливий детектив Бенуа Блан. Його че-
кає, напевно, найбільш заплутана справа в 
його кар'єрі, адже кожна людина в особняку 
могла вбити письменника.

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


