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1810
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3550

Печиво ОРЕО 
228г
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 90г 

ТМ «Milka»

1925
АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

8070

Ікра Лососева 
Зерниста 

ж/б 80г 

6790
АКЦІЙНА ЦІНА

 Сир в асорт. 
фас. 200г 

ТМ «Звенигора» 

СТАРА ЦІНА
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Як фіктивні 
львівські фірми 
виводять сотні 
мільйонів 
з бюджету 
Житомира
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Ірина Хоцька

Такий результат 
отримали журна-
лісти «20 хвилин» 
у ході опитування 
стосовно того, які 
плани матимуть 
містяни у новоріч-
ну ніч.

До уваги пропонуємо деякі 
з коментарів.

Михайло, 47 років: «У кра-
їні тяжка економічна криза, 
отож грошей для святкування 
в ресторані просто немає. Тож 
31 грудня ми зустрінемо вдома 
разом із родиною. Куми при-
йдуть до нас. Десь до першої 
години ночі посидимо у нас, 
а потім візьмемо дітей і підемо 
на урочисте запалення ялинки 
на площі Корольова».

Ганна, 24 роки: «Оскільки 

зараз погода що у нас, що в Єв-
ропі стала однаковою, то ми 
з моїм громадянським чолові-
ком полетимо відпочивати до 
Єгипту. Буде у нас двотижневе 
літо на двох».

Марія, 69 років: «Я живу 
сама вже багато років. Сім ро-
ків тому мої діти переїхали до 
Польщі, а квитки додому значно 
подорожчали. Хоч мені і сумно 
від того, що не побачу їх, але не 
журюся. Зберемося з сусідкою 
по поверху, подивимося разом 

новорічний концерт, поїмо 
щось, та й буде усе наше свят-
кування. Вік вже не той, щоб 
щось думати там».

Петро, 50 років: «31-го чис-
ла, я думаю, ми не дуже будемо 
з жінкою святкувати, бо на ранок 
планували до доньки на день на-
родження їхати. Вона живе аж 
під Бердичевом, дорога далека, 
і сідати за кермо треба лише на 
тверезу голову. Ось 1-го числа 
я вже і буду влаштовувати собі 
застілля».

Валерія Наумова

До Нового року залишилось зо-
всім трішки. Святкувати містяни хо-
чуть не лише вдома, а й біля красуні-
ялинки, що прикрашає центр міста. 
Журналісти редакції «20 хвилин» 
дізналися, як працюватиме громад-
ський транспорт новорічної ночі.

«У новорічну ніч транспорт хо-
дитиме вже по традиції, як і попе-

редні роки, – до ранку. Курсуватиме 
у різних напрямках для того, щоб 
забезпечити перевезення мешканців 
з центру міста і святкування за схе-
мою нічних маршрутів. Тролейбуси 
працюватимуть вночі 100%», – по-
яснив заступник міського голови 
Дмитро Ткачук.

Безкоштовні перевезення у ново-
річну ніч цьогоріч не плануються. 
Отже, вартість проїзду вдень стан-
дартна – 3 гривні, а після 23:00 стано-
витиме 6 гривень.

Дорогі читачі!
Від усього серця вітаємо вас  

із прийдешніми Новим роком  
і Різдвом Христовим!

Нехай 2020-й рік виправдає ваші надії, 
принесе здоров’я, достаток і добробут 
вашим сім'ям. Нехай панують у ваших 
домівках мир, взаєморозуміння й любов.

Повідомляємо, що редакція газети 
«20 хвилин» йде на зимові канікули. На-
ступний номер вийде 15 січня 2020-
го року. Але ми не залишимо вас у цей 
період без свіжих новин – шукайте їх на 
нашому сайті zt.20minut.ua. 

До зустрічі у новому році!

Більшість житомирян святкуватимуть 
Новий рік вдома з родиною

Як працюватиме 
громадський 
транспорт Житомира 
у новорічну ніч

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні друзі- 
житомиряни!
Дорогі  
наші читачі!

Вже наступила пора 
різдвяно-новорічних 
свят, яка всіма без винят-
ку людьми завжди очіку-
ється із надією та споді-
ваннями. Сьогодні важко 
сподіватися на миттєві 
чи очевидні покращен-
ня у нашому житті, але ж 
ми маємо право на надію 
і приємні очікування.

Новорічно-різдвяні 
свята дають нагоду не 
лише для відпочинку та 
дозвілля, але це час для 
того, щоб скласти нові 
плани, а також наміти-
ти важливі життєві віхи. 
Тому у новому році ба-
жаю здійснення та реалі-
зації ваших найзаповітні-
ших мрій і найбажаніших 
сподівань. Новий 2020-
й рік за всіма ознаками 
обіцяє бути непростим, 
і нам обов’язково дове-
деться докласти значних 
зусиль, аби виправити 
ситуацію у нашому місті 
(як і в Україні в цілому) 
на краще. Тому кожно-
му із вас бажаю міцного 
здоров’я, сил, терпіння 
і вміння долати трудно-
щі та перепони. Зичу 
оптимізму, завзяття, 
наснаги і віри у пере-
могу! У кожного із нас 
вона неодмінно буде! 
Позначена радістю, 
гарним настроєм і всіма 
життєвими гараздами. 
Ще раз вас – зі святами! 
Будьмо – разом! І нехай 
нам щастить!

КОЛОНКА

Ірина Хоцька

Новорічної ночі 
очікується 1 градус 
морозу з невелички-
ми опадами впро-
довж дня.

Таку інформацію було 
о п р и л ю д н е н о  н а  с а й т і 
«Gismeteo.ua». На Sinoptik.ua 
у новорічну ніч прогнозують 
від –2 до 0 С. Проте ми виріши-
ли підтвердити інформацію, 
звернувшись до Житомирсько-
го обласного гідрометеороло-
гічного центру.

«Дуже важко надати точ-
ний прогноз ситуації в умовах 
глобального потепління, коли 

старі закони виявлення погод-
них умов вже майже не працю-
ють. Імовірніше можна надати 
інформацію лише орієнтовну. 
З 26 до 27 грудня очікується 
невеликий дощ. Температура 
вночі сягатиме від 2° тепла до 
3° холоду. А от з 30 грудня Жи-
томирщину вкриє невеликим 
снігом. Нічна температура 
становитиме 1° морозу», – по-
відомили у Житомирському 
обласному гідрометеорологіч-
ному центрі.

Паралельно з цим існують 
способи, які допоможуть вга-
дати погоду за народними при-
кметами. Підказки такі:

• червоний місяць 30 груд-
ня – наступного дня буде сніг;

• зграї ворон сидять на 
верхівках дерев – у переддень 
Нового року буде вітряно і хо-
лодно;

• якщо молодий місяць 
розташований «ріжками» вго-

ру – скоро почнуться міцні мо-
рози, які будуть тривати довго.

Синоптики розповіли, якою буде погода 
на Житомирщині у новорічну ніч
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Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

А доїхати потрібно 
(герметики  
для шин) 

В одній з бесід на автомобільну 
тематику мені запропонували на-
писати про засоби, завдяки яким 
у важкій ситуації без запасного ко-
леса з'являється можливість до-
їхати до місця конкретної реальної 
допомоги.

Я пам’ятаю часи, коли, наливаючи 
воду в камеру, водій мав незначний 
час рухатись, хоча з чим теж виника-
ли немалі проблеми. Минуло неба-
гато часу, коли закінчилась супереч-
ка, яке колесо краще – з камерою чи 
без. Перемогу отримали безкамер-
ки. «Швидка допомога» покришці 
з’являється у вигляді герметика для 
шин. На жаль, опитування знайомих 
автомобілістів показало безпечне 
ставлення до цього засобу, він був 
відсутній практично у всіх. Наш мен-
талітет і тут проявив себе. Запаска, 
особливо коли вона знаходиться під 
автомобілем, перевіряється рідко, 
на предмет негайного використання, 
а пошкоджена покришка вимагає 
допомоги чи заміни. Зауважу, що 
герметик захищає від пробою цвя-
хом, шурупом та іншими гострими 
предметами, але не від порізів.

Ремонтний герметик з успіхом 
може замінити запаску, допомогти 
доїхати до шиномонтажа і навіть під-
вищити тиск у покришці. Герметик 
наливається в покришку під власним 
тиском з аерозольного балончика 
через з’єднання з вентилем колеса 
і заповнює собою прокол, не даючи 
повітрю вийти. Їздити на герметику 
тривалий час неможливо. Здебіль-
шого він надає можливість подо-
лати шлях у межах 10 кілометрів 
зі швидкістю не більше 50 км|год. 
Обмеження швидкості обумовлено 
тим, що деякі герметики порушують 
балансування колеса (склад герме-
тика може збиратись у згустки), і це 
небезпечно при великих швидко-
стях. Герметики захищають лише 
в зоні протектора, бокові проколи 
їм не доступні. Використання гер-
метика безглуздо при деформації 
обода колеса.

Використання герметиків лля шин 
не відрізняється складністю, але має 
декілька правил, недотримання яких 
може звести нанівець всі позитивні 
якості «швидкої допомоги». При ви-
явленні прокола у покришці ваші дії 
залежать від типу герметика, який 
збираєтесь використати. В аерозоль-
ному балоні все просто.

Продовження теми  
у наступному номері.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Руслан Мороз

На сесії Житомирської місь-
кої ради 18 грудня 2019 року 
голова міської виборчої комісії 
Тамара Яремчук зачитала поста-
нову, у якій йдеться: «Визнати 
обраним депутатом Житомир-
ської міської ради наступного за 
черговістю кандидата в депутати 
в партійному списку ВО "Бать-
ківщина" Гуртовенка Романа 
Михайловича та зареєструвати 
його депутатом Житомирської 
міської ради».

Роман Гуртовенко підписав 
присягу депутата і виступив 
з короткою промовою – висло-
вив співчуття близьким заги-
блого депутата Валерія Горба 
і зазначив, що прийшов до місь-
кої ради, щоб чесно і справед-
ливо приєднатися до процесу 
розвитку країни.

«Я –  юрист з 15 -річним 
стажем і впевнений, що у нас 
вийде побудувати розвинуте 
і процвітаюче місто», – сказав 
Роман Гуртовенко.

Також після початку сесії 
було оголошено про поновлення 
фракції політичної партії «Бать-
ківщина» у міській раді.

Нагадуємо, що Валерій 
Михайлович Горб загинув у ре-
зультаті нещасного випадку 
16 жовтня 2019 р. У межах сесії 
прозвучала ініціатива присвої-
ти Валерію Михайловичу Горбу 

орден «За заслуги перед містом» 
III ступеня посмертно.

Відносно свого обрання депу-
татом Роман Гуртовенко на своїй 
сторінці у Facebook розмістив на-
ступний допис: «У своєму житті 
я звик підходити до виконання 
обов’язків із максимальною від-
повідальністю. Будучи понад 
15 років практиком у галузі 

права, я доклав чимало зусиль 
і отримав значні результати 
щодо захисту прав громадян та 
організацій у судових та інших 
інституціях. Наразі я вирішив 
прийняти для себе новий виклик 
та склав присягу депутата Жи-
томирської міської ради. Я розу-
мію, що буде нелегко, розумію 
що, маючи принципові позиції, 
я не наживу собі друзів, а ліпше 
ворогів, оскільки нинішня міська 
рада є здебільшого «клубом по 
різним інтересам». Я ж не маю 
жодного бізнес-інтересу, не маю 
та не планую мати жодного 
відношення до комунального 
майна, не збираюся «сидіти» на 
з/п та преміях чи брати участь 
у інших впливах. У мене є що від-
дати для громади, це можливості 
захисту саме інтересів людей, а не 
органів влади. До депутатства 
я маю стійке відношення. Я вва-
жаю, що громада найняла мене 
як свого захисника, сплативши за 
це мені своєю довірою, яку я маю 
відпрацювати та підтвердити. Ін-
шої винагороди мені не потрібно. 
Зроблю все, щоб виконати з честю 
дане завдання».

Лера Наумова

Під час сесії Жи-
томирської облас-
ної ради 18 грудня 
батьки дітей, що 
навчаються у Ко-
ростишівській 
спецшколі-інтер-
наті, виступили 
із проханням не 
закривати навчаль-
ний заклад та не 
продавати його.

«У жовтні 2017 р. був під-
писаний меморандум між 
неурядовою канадською орга-

нізацією LUMOS і Житомир-
ською ОДА про "деінституалі-
зацію", а насправді ліквідації 
інтернатних закладів у Жито-
мирській області. А спецш-
колу-інтернат у Коростишеві 
влада планує перетворити на 
технічний ліцей. А насправді 
цей комплекс планує влада 
продати. Бо спецшкола-ін-
тернат знаходиться в живо-
писному місці», – пишуть 
у зверненні батьки.

У ході обговорення го-
лова Житомирської ОДА 
Віталій Бунечко пообіцяв, 
що у 2020 році ніхто не буде 
закривати Коростишівську 
спецшколу-інтернат. «Не 
маніпулюйте дітьми. Ніхто 
у 2020 році не буде закривати 
Коростишівський інтернат, 
по-друге, ніхто продавати там 
землі не буде», – сказав Віталій 
Бунечко.

Валерія Наумова

Під час 29-ї сесії 
Житомирської об-
ласної ради 18 грудня 
обговорили питання 
створення індустрі-
альних парків на Жи-
томирщині.

Щодо програми розвитку 
мережі індустріальних парків 
області на 2020 рік виступила 
депутатка обласної ради Наталія 
Рибак: «Створення індустріаль-
них парків – це потрібно. Але 
в селі Іванівка, там, де хочуть ви-
ділити 39 гектарів біля будинку 
престарілих, – не можна робити 
індустріальний парк. Якщо ми го-
воримо про те, що ми створюємо 
гідні умови людям похилого віку, 
скажіть, як вони будуть добувати 
свою старість, коли поруч буде 

індустріальний парк».
Втім, перший заступник голо-

ви Житомирської облради Сергій 
Крамаренко зауважив, що мова 
йде не про передачу земельної 
ділянки, а лише про програму 
розвитку: «Коли йдеться про ство-
рення нових підприємств, у нас 
завжди шалений опір. У нас немає 
з вами, на жаль, іншої альтерна-
тиви, крім того, щоб розвивати 
власне виробництво, власні потуж-
ності, залучати нові підприємства, 
створювати нові робочі місця. Ми 
маємо робити все, аби допомогти 
нашому бізнесу встати на ноги, 
аби розвивати підприємства та 
залучати інвестиції.

Проте хочу додати, що в даній 
програмі не передбачена передача 
земельної ділянки, про яку йшла 
мова. Сьогодні ми говоримо лише 
про програму».

На дану програму передбачено 
600 тис. грн із загального фонду та 
300 тис. грн на розробку проєктної 
документації. Її підтримали 54 з 62 
депутатів.

Новим депутатом Житомирської 
міської ради став Роман Гуртовенко

У Житомирській 
ОДА пообіцяли, 
що ніхто  
не закриватиме 
Коростишівський 
інтернат

Депутати Житомирської 
облради підтримали 
питання створення 
індустріальних парків 
на території області
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Цьогорічне святкове дерево  
можна безкоштовно утилізувати  
в пункті прийому ялинок

Валерія Наумова

У більшості 
міст України вже 
19 грудня від-
булося урочисте 
відкриття ново-
річних ялинок.

Зелені красуні у різ-
них містах України мають 
свої особливості. Окрім 
унікальних та цікавих 
прикрас, новорічні дерева 
відрізняються і розміром.

Харків
Перше місце займає 

місто Харків. На площі 
Свободи у центрі встано-
вили минулорічну ялинку, 
яку у 2019 році було визна-
но найвищою у країні – 40 
метрів 49 сантиметрів. 
Цього року конструкція 
ялинки залишилася та-
кою ж, як і минулого року. 
Також додали прикраси 
та оздоблення навколо 
ялинки.

Вінниця
Друге місце – зелена 

краса Вінниці. 19 грудня 
у Центральному міському 
парку відбулося святкове 
відкриття головної ялин-
ки 2020 року. Минулого 
року новорічне вбрання 
для головної ялинки 
було повністю оновлене. 
Ялинка складена з нового 
каркасу та має зовсім інші 
прикраси. Висота святко-
вого дерева – 29 метрів, 
довжина нижнього діа-
метру – понад 16 метрів, 
вага – понад 75 тонн.

Київ
Третє місце – Київ. 

Головна ялинка країни 
встановлена на Софійській 
площі. Довжина ялинки – 
26 метрів. Її прикрашено 750 
іграшками у вигляді цуке-
рок і 4 кілометрами гірлянд.

Одеса
У Одесі встановили 

аж дві ялинки! На Дум-
ській площі з`явилася 
головна міська ялинка – 
20-метрова красуня. Фір-
ма «Люм'єр Україна», яка 
вже кілька років поспіль 
встановлювала ялин-
ку на Думській площі, 
також встановила ще 
одну 10-метрову ялинку 
у місті.

Полтава
Напередодні Нового 

року – 2020 у найстарішо-
му парку Полтави «Пере-
мога» встановили ялинку, 
що сягає 20 метрів. Цьо-
го року дизайн ялинки 
суттєво не оновлювали, 
лише частково замінили 
штучну хвою. Цього року 
на новорічну ілюмінацію 
з міського бюджету витра-
тили чотири з половиною 
мільйона гривень.

Львів
П’яте місце – львів-

ська красуня! Ще увечері 
18 грудня у центрі Львова 
традиційно та урочисто 
підсвітили головну окра-
су міста – ялинку висотою 
17,5 метра. Продовжуючи 
ініціативу минулого року, 
вічнозелену красуню від-
дали місту цілком без-
коштовно та привезли 
з території колишнього 
заводу «Кінескоп».

Житомир
Не в топі найвищих, 

проте унікальна! Бла-
китна ялина заввишки 
17 метрів, яка росла по-
близу Житомирського 
міського ліцею № 25, – го-
ловна красуня міста цього 
року. Її розмістили біля 
пам’ятника С. П. Корольо-
ва. Прикрасили великими 
квітами, бантами, кулями. 
Також у якості прикрас 
використали ілюміна-
цію. Запалили ялинку 
19 грудня.

Ірина Хоцька

Орієнтовно святкове 
застілля на чотирьох осіб 
обійдеться в 1978 гривень.

За редакційними підрахунками, 
можемо констатувати факт, що за 
останні кілька років вартість святко-
вого новорічного столу у м. Житомирі 
продовжує стабільно зростати. При-
міром, у 2018 році його можна було 
накрити всього лише за 1330 гривень, 
у 2019 році на це потрібно було ви-
тратити орієнтовно 1647 гривень, але 
вже цього разу витрати обійдуться на 
331 гривню більше.

Для редакційної оцінки було взято 
до розгляду страви, які є традиційними 
для середньостатистичної української 
родини: салати, м’ясні та рибні про-
дукти, овочі, фрукти, а також спиртні 
та безалкогольні напої.

Must have столу
2020 рік прийде до нас під егідою 

Щура. Саме білий колір і є талісманом 
гризуна, котрий принесе удачу в кожен 
дім! Тож спробуйте прикрасити страви 
на святковому фуршеті тертим сиром 
або курячим білком, і ви точно зможете 
задовольнити смакові потреби «короля» 
прийдешнього року. Але, щоб повноцін-
но догодити Білому Щурові, новорічний 
стіл повинен бути прикрашений у пас-
тельних тонах. Це має бути скатертина 
білого або молочного кольорів, світлі 
тарілки та ошатні різдвяні свічки. Го-
ворячи про кухню, окрім традиційних 
закусок, не забудьте про салати, адже 
це – обов'язковий атрибут Нового року 
українців. Запам'ятайте, що подавати 
їх слід лише у невеликих порціях, адже 
щур багато не їсть.

Салати
Олів’є за традиційною рецептурою 

обійдеться у 202 грн 96 коп. Це на 11% 
більше, ніж за святкування Нового 2019 
року. Класично найдорожчими інгре-
дієнтами страви є ковбаса – 105 грн. 
Трохи дешевша ціна на зелений горо-

шок – 27 грн, 10 яєць – 22 грн та 180 г 
майонезу – 14,96 грн. Ще у 34 грн обі-
йдуться цибуля, морква, картопля та 
солоні огірки.

Ледь чи не удвічі дешевше за по-
передню страву – 110 грн 51 копійка – 
коштуватиме салат «Оселедець під 
шубою». Левову частку його вартості 
становитиме філе оселедця – 79 грн за 
0,5 кг. Майонез обійдеться у 14, 96 грн, 
морква – 3 грн (1 шт.), буряк – 5 грн (1 
шт.), цибуля – 1,55 грн (1 шт.), карто-
пля – 7 грн (2 шт.).

М`ясні та рибні делікатеси
Маємо гарні новини. У грудні ціни 

на м’ясні продукти не будуть «кусатися». 
Як приклад, свіжий свиний ошийок 
обійдеться житомирянам у 110 грн, 
а традиційний для українського столу 
оселедець десь у 79 грн. Куряче філе вже 
по 120 гривень. Загалом у середньому за 
2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному 
столі заплатимо 309 грн.

Овочі та фрукти
Картопля (1 кг) коштуватиме цього 

року 20 грн, гриби (1 кг) – 54 грн, перець 
(1 кг) – 84 грн, огірки свіжі (1кг) – 49 грн, 
помідори (1 кг) – 64 грн. Фрукти на свят-
ковому столі обійдуться у 92 гривні. 
За 2 кг мандаринів заплатимо 60 грн, 
а 1 кг бананів обійдеться в середньому 
у 32 грн. Загальна вартість у цій категорії 
становитиме 363 грн.

Спиртні  
та безалкогольні напої

Загалом пляшка шампанського від 
вітчизняного виробника об`ємом у 0,75 л 
обійдеться містянам у 89 грн, а такий 
самий об`єм вина у 61 гривню. Пляшка 
коньяку української марки 5-річної ви-
тримки коштуватиме 182 грн.

Безалкогольні напої коштуватимуть 
85 грн. За 2 л соку доведеться заплатити 
50 грн, за мінеральну воду (1,5 л) – 12 грн, 
за солодку воду (1,5 л) – 23 грн.

Заморські делікатеси
Тут складається така ситуація: 

сім’ям, які мають можливість себе поба-
лувати, доведеться додатково заплатити 
близько 617 грн. Баночка червоної ікри 
(120 г) – 296 грн, а 200 г запакованого філе 
червоної риби у 321 грн. Відтак вартість 
новорічного столу з делікатесами підви-
щиться ще на декілька сотень гривень.

Господині на замітку
Цього разу модні експерти радять 

не лише дотримуватися вимог щодо взі-
рцевого оформлення новорічного столу, 
а також не менш вимогливо поставитися 
до вибору вечірнього вбрання. Для Бі-
лого Щура найкраще підійдуть світлі 
вбрання з яскравими вкрапленнями. 
Адже вважають, що 2020 – рік Білого Ме-
талевого Щура, який любить розумне 
поєднання блискіток та шовку в одязі.

Ірина Хоцька

Таку інформацію нам 
повідомив в. о. директора 
комунального підпри-
ємства «Зеленбуд» Олек-
сандр Волокіта.

«За останні 5 років процедура орга-
нічної переробки новорічних красунь 
досі залишається незмінною. Після 
завершення зимових святкувань усі 
бажаючі можуть прийти і здати дерево 
за адресою: провулок Кавалерійський, 
13, де ми власне і знаходимося. Тут ми 
їх і спалюємо, а те, що залишається 
після згарища, – використовується нами 
для утеплення місцевих теплиць. На-
голошую, що ми приймаємо ялинки 

абсолютно безкоштовно», – прокомен-
тував Олександр Волокіта.

Наостанок виконуючий обов̀ язки 
директора підприємства наполегливо 
попереджає житомирян бути свідоми-
ми у власних вчинках та здавати лише 
ялинки, а не гілки від дерев або ж вза-
галі – сміття.

«На жаль, наші люди привозили 
і такі речі також», – зауважив Олександр 
Волокіта.

Де в Україні 
запалили найвищу 
та найменшу ялинки

У яку «копійку» житомирянам 
обійдеться новорічний стіл
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Дві «бюджетні» сесії в один день: хмар, 
здається, не було, а середа виявилася «чорною»

Як звільняли Дмитра Ткачука, або Плач за ДемАльянсом

Микола Корзун

Сьогодні, коли 
надворі добігають 
останні дні 2019-го 
року, про житомир-
ські події, які у той же 
день, коли відбулися, 
одразу ж отримали 
назву «чорної середи», 
говорити важко.

Найперше – з огляду на на-
ближення святкової пори. Але що 
поробиш: в один день, у середу 
18 грудня 2019-го року, у Жито-
мирі відбувалися одразу ж дві 
сесії – Житомирської міської і Жи-
томирської обласної рад. Обидві 
сесії були бюджетними, оскільки 
під час їх роботи депутати ухва-
лювали бюджети відповідно Жи-
томира і Житомирської області 
загалом.

Тепер, як заведено, про все по 
порядку. Найпершим чином про 
сесію Житомирської міської ради, 
яка розпочалася на годину раніше 
від сесії Житомирської облради. 
Передусім варто відзначити вже 
звичний, але дуже дивний збіг 
у тому, щоб проводити обидві 
сесії одночасно і в один день. Що б 
там не казали про важливість 
співпраці влади обласного центру 
із владою Житомирської області, 
але Житомирський міський голо-
ва чи хоча б хтось із числа його 
заступників, так само, як і секре-
тар Житомирської міської ради, 
мали б бути присутніми на сесії 
у «сусідів». Адже вже перша подія, 

яка вранці, 18-го грудня, розгорта-
лася на підступах до приміщення 
Житомирської обласної ради, сто-
сувалася проблеми міста Житоми-
ра: вболівальники житомирської 
футбольної команди «Полісся» 
провели акцію із вимогою підтри-
мати фінансовим ресурсом облас-
ного бюджету гравців улюбленої 
команди. До «фанів» «Полісся» 
виходив голова Житомирської 
ОДА Віталій Бунечко, але поряд 
не було представників влади міста 
Житомира, яка, власне, три роки 
тому й заснувала футбольний 
клуб як комунальне підприємство. 
Тепер губернатор змушений був 
відповідати на закиди вболіваль-
ників щодо небажання області 
підтримати футбол. Зауважте, 
не голова Житомирської облас-
ної ради, яка розглядає і зрештою 
вирішує, куди і на які потреби 
спрямовувати кошти обласного 
бюджету, а саме губернатор. Зре-
штою В. І. Бунечко таки пообіцяв 
«Поліссю» підтримку у розмірі 
1,8 млн грн. Але ж якби ж то фут-
больною проблемою завершились 
біди влади Житомирщини…

Але знову ж таки – про сесію 
Житомирської міськради. Приво-
дом для дебатів і дискусій тут по-
служив якраз не міський бюджет 
на 2020-й рік. Щодо бюджету, як 
виявилося, нічого було дискутува-
ти. Бюджет Житомира наступного 
року значно поскромнішав, і на 
розвиток господарської інфра-
структури влада змушена значно 
обмежити кошти. Через їх еле-
ментарну нестачу. Якщо врахувати 
77 мільйонів, які необхідно буде 
віддати на погашення кредитів, 
то ситуація, коли доводиться від-
давати позичене, для Житомира 
стане звичною, бо вже у наступ-

ному році (у 2021-му) міський 
бюджет змушений буде «гасити» 
більше 150 млн грн кредитів. За 
таких умов мер Житомира зно-
ву ініціює початок будівництва 
у 2020-му році грандіозного за роз-
махом Палацу спорту! Знову ж 
таки не за наявні у казні міста 
гроші, а з розрахунку на отри-
маний кредит. І це при тому, що 
громада міста абсолютно проти 
такого (найдорожчого) варіанту 
розвитку спортивної інфраструк-
тури Житомира. Найгірше те, 
що депутати міської ради у біль-
шості своїй навіть не запитали, 
не уточнили, навіщо у роки кри-
зової скрути Житомир береться 
за побудову Палацу спорту. При 
цьому у Житомирі загоряються на 
ходу трамваї і тролейбуси, а спор-
тивні об’єкти, яких потребують 
житомиряни, мають бути зовсім 
інших масштабів та призначення. 
Але де там! Депутати заходилися 
обговорювати питання про те, чи 

потрібен у Житомирі пам’ятник 
Степану Бандері, а потім вже 
вкотре гаряче дискутували про 
те, яким саме чином впорядку-
вати (вже втретє за чотири роки) 
розмітку для руху транспорту на 
Соборному майдані. Хтось скаже – 
ну майже, як діти, тільки що до-
рослі. Наостанок зауважимо, що 
одного із таких «дітлахів», які вже 
досхочу награлися у владі, під час 
сесії все ж таки звільнили. Замість 
заступника мера Дмитра Ткачука 
депутати призначили Олександра 
Шевчука. Житомирянам ці пріз-
вища ні про що не кажуть, але за-
уважимо, що лише за минулий рік 
перебування у кріслі заступника 
мера Житомира тепер вже звіль-
нений Дмитро Ткачук отримав 
600 тисяч гривень зарплатні. Ось 
такі не зовсім дитячі апетити!

Щодо подій на сесії Жито-
мирської обласної ради. Тут із 
бюджетом депутати розібралися 
також у рекордно короткий тер-

мін – всього за двадцять хвилин. 
Більше дискусій і напруження 
у виступах зайняли питання із 
призначення низки керівників 
комунальних підприємств. На-
приклад, депутати цілком про-
ігнорували звернення колективу 
Житомирського краєзнавчого 
музею щодо поспішності призна-
чення директором цієї установи 
Романа Насонова. Зате призна-
чення директором книжково-га-
зетного видавництва «Полісся» 
свого колеги Ю. Бовсуновського 
(фракція ВО «Свобода»), який не 
має навіть вищої освіти, а лише 
фах зубного техніка-ортопеда, 
у залі обласної ради відбулося 
дружно і солідарно. Звісно ж, 
«свого» треба підтримати! Але 
як бути із 500-ма працівниками 
Житомирського лікеро-горіл-
чаного заводу, який сьогодні за 
крок до припинення виробничої 
діяльності, депутати Житомир-
ської обласної ради не знають. Чи 
влаштує їх зауваження губернато-
ра щодо очікуваної у 2020-му році 
приватизації ЖЛГЗ? Бо насправді 
людям треба було чітко пояснити: 
лікеро-горілчаний завод хочуть 
купити, а для того, щоб купі-
вельна ціна була нижчою, завод 
треба «завалити». Що на сьогодні 
ми (громада Житомирщини) й 
маємо. А колектив? А податки? 
А безробітні? Це питання – з чис-
ла другорядних. Бо там, зверху, 
хтось, може, «їсти захотів». І далі, 
як кажуть, по тексту «не вам про 
теє, дурням, знати».

Ось чому ту середу, 18 грудня 
2019-го року, яка наче й занадто 
хмарною не була, у Житомирі 
можна називати «чорною». Ну 
а найпопулярнішою фарбою у но-
вому році буде сіра? Поки що так!

Руслан Мороз

Під час шістдесят 
першої сесії Жито-
мирської міської ради 
було винесено питан-
ня про звільнення 
заступника міського 
голови з питань ді-
яльності виконавчих 
органів ради Дмитра 
Ткачука.

Рішення підтримали 23 де-
путати. Його прийняття було 
насичено певним драматизмом. 
Депутати не зовсім хотіли власни-
ми руками прибрати заступника 

міського голови, тому частина 
народних обранців влаштувала 
справжнє шоу, щоб переконати 
присутніх у своїй неупередже-
ності з цього питання. Деякі про-
мови, запитання, вигуки дійсно 
вразили присутніх, але все ж рі-
шення було прийнято саме про 
звільнення.

Друзі і колишні соратники 
Дмитра Ткачука по ДемАльянсу 
також не залишилися в стороні 
від події. Після ухвалення рішен-
ня слово попросив депутат місь-
кради Іван Фурлет, який очолює 
КП «Житомиртранспорт». Він 
також написав заяву про звіль-
нення, оскільки міський голова 
мав претензії до впровадження 
програми е-квиток, яким він 
займався. Заяву про звільнення 
Іван Фурлет передав на розгляд 
міського голови. Разом з тим де-
путати Іван Фурлет і Влад Пучич 

повідомили, що виходять з фрак-
ції БПП.

«На сьогоднішній день я дя-
кую усім, хто був поруч, допома-
гав та підтримував мене. Я абсо-
лютно готовий піти із займаної 
посади і триматися за крісло не 
буду», – прокоментував Дмитро 
Ткачук.

Відповідно до рішення Жи-
томирської міської ради, Дмитра 
Ткачука звільнено із 21 грудня 2019 
року. Також депутатами було при-
йнято рішення про призначення 
нового заступника міського голо-
ви з питань виконавчих органів 
Олександра Шевчука, який вже 
24 грудня приступив до виконання 
своїх обов’язків. Нагадаємо, з вес-
ни цього року Олександр Шевчук 
обіймав посаду директора КП 
«Управління автомобільних шля-
хів», а до цього був директором 
КП «Зеленбуд».
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Як фіктивні львівські фірми 
виводять сотні мільйонів  
з бюджету Житомира

Тарас Боросовський

За останні 4 роки нікому 
не відомі львівські компа-
нії регулярно вигравали 
у місті тендери. Зібрані 
документи свідчать про 
фіктивність їх діяльності 
та пов’язаність між собою. 
Мерія продовжує укладати 
угоди з різними фірмами, 
печатки від яких знахо-
дяться в одних руках.

Першою «ластівкою» у ланцюжку за-
їжджих підрядників стало товариство 
«Ві. Ай. Пі. Будівельна компанія». Невдовзі 
розпочалася трирічна епопея з (не)викла-
деною за 30 млн грн тротуарною плиткою 
на центральних вулицях Житомира. Та 
прихід львівської компанії у місто схва-
лював сам очільник міста:

• Любой тендер, можно сказать, что это 
инсинуация, потому что кто-то доволен, 
а кто-то нет. По крайней мере, проверяли, 
львовская компания – реальная компания, 
которая выполняла большие объемы работ 
по Львову, по такому виду работ, – запев-
нював Сергій Сухомлин на брифінгу для 
журналістів у липні 2016 року.

За рік невиконання робіт і взаємних 
судових претензій мер Житомира продо-
вжував переконувати в успіху співпраці 
з товариством. Витягнувши з міського 

бюджету понад зо два десятки мільйонів 
гривень, «Ві. Ай. Пі. Будівельна компанія» 
залишила розритими тротуари центра 
міста, дороблювати які довелось іншим 
виконавцям.

Аналогічну підтримку та особисте за-
віряння у професійності Сергій Сухом-
лин озвучував при реконструкції скверу 
поблизу Корольовського райвиконкому. 
За дивним збігом обставин, обласканий 
компліментами підрядник ТОВ «Пер-
спектива «Місто Буд» також виявився із 
львівською пропискою.

Зовсім різні фірми, які належать аб-
солютно різним людям, чомусь навіюють 
у міського голови неабияку впевненість. 
Розгадка такої довіри розкрилась лише 
у вересні під час санкціонованих судом 
обшуків правоохоронців.

Кубло успішних переможців
В одному з районів міста Львова, по 

вул. Левандійській, 12, в офісних приміщен-
нях провели масштабні обшуки. Причиною 
стало порушене кримінальне проваджен-
ня проти посадовців держкомпанії «НЕК 
«Укренерго», які надали перевагу пропо-
зиції «Візин Річ». При цьому за формаль-
ними підставами відхилили дешевшу на 
2,5 млн грн заявку іншого учасника.

На рахунки переможця сплатили 
8 млн 868 тис. грн авансу, але за пів року 
робіт так ніхто і не починав (нагадує іс-
торію з укладанням плитки, чи не так?!). 
Цікавим є той факт, що на допиті дирек-
тор «Візин Річ» стверджував слідчим, що 
жодних документів не підписував і взагалі 
є формальним директором.

Озброївшись ухвалою суду, 5 вересня 
по згаданій адресі правоохоронці вилу-

чили не лише документи фірми. Офіс 
слугував цілим центром підписання та 
провертання фінансових операцій між 
різними фірмами та декількома десятками 
фізичних осіб, через яких переводилися 
бюджетні кошти в готівку.

Правоохоронці знайшли печатки та 
кутові штампи як «Візин Річ», так і надто 
відомої «Ві. Ай. Пі. Будівельна компанія» 
і ще близько десяти товариств. Серед них: 
«АТ Західенерго», «Рівне Тепло Транс 
Сервіс», «Бориславтепло», «Еко-Н», «Вест 
Білдінг Груп», «Будгарант Плюс», «Буд 
Імперіал Груп», «Мегабудмакс», «Енерго 
Девелопмент», «Мастер трейд компа-
ні», «Львівський будівельний Холдинг», 
«Будівельний Альянс Монтажпроект», 
«Перспектива «Місто Буд» та «Красно» за-
сноване Житомирською обласною радою 
Українського фонду «Реабілітація інва-
лідів». До двох останніх ми ще поверне-
мось, оскільки саме вони останнім часом 
активно виграють тендери у Житомирі.

Зараз трохи детальніше, як працювала 
схема з викачки бюджетних коштів. За-
звичай частина фірм спеціалізувалася на 
регулярній участі у тендерах, часто піді-
граваючи одна одній. Так, до прикладу, 
«Будгарант Плюс» формально конкуру-
вав з «Львівський будівельний Холдинг» 
у 20-х тендерах, з «Вест Білдінг Груп» – 
у 34 тендерах, а з «Ві. Ай. Пі. Будівельна 
компанія» – аж у 57 тендерах. При цьому 
печатки та всі необхідні документи знахо-
дилися в одному приміщенні, під єдиним 
контролем та повною узгодженістю дій.

Іншій частині фірм з переліку відво-
дилася роль формального власника необ-
хідного обладнання та машин. До при-
кладу, у багатьох тендерах таку функцію 
виконувало ТОВ «Еко-Н», яке надавало 
передбачені вимогами тендеру договори 
оренди транспорту та механізмів. Однак 
насправді угоди були фіктивними, оскіль-
ки жодною одиницею техніки товариство 
не володіло.

Пересвідчившись в ї ї відсутності, 
пропозицію «Перспектива «Місто Буд», 
яка надала у підтвердження такі угоди 
з «Еко-Н», на торгах відхилили. Однак для 
Житомира це не стало на заваді укласти 
з товариством угоду на ремонт вул. За-
хідної та успішно прозвітувати про ви-
конання ремонту на ній.

Завершальним етапом було переве-
дення у готівку, з перерахуванням грошей 
на приватні рахунки фізичних осіб і на-
ступним зняттям їх через банкомати та 
каси банків. Для цього з підставними осо-
бами протягом 2018–2019 років підписали 
більше двох десятків договорів з надання 
поворотної фінансової допомоги.

Гра в імітацію
Переможцем в торгах з ремонтну бу-

дівлі магістрату по вул. Кафедральній, 3 
департамент регіонального розвитку Жито-
мирської ОДА визнав «Візин Річ». Договір 
на понад 20 мільйонів підписали, попри 
ненадання необхідного комплекту доку-
ментів, включно з довідкою про відсутність 
заборгованості з податків та довідкою про 
відсутність судимості в керівника.

Відразу з початком реконструкції роз-
горівся масштабний скандал: приміщення 
магістрату є пам’яткою архітектури націо-
нального значення. Але роботи розпочаті 
без жодних археологічних досліджень чи 
хоча б розвідки та без відповідного пого-
дження у Міністерстві культури. Представ-
ник Національної академії наук України 
Андрій Петраускас повідомляв, що під 
виконання підрядником робіт вже знайдені 
артефакти 17–18 століття. Однак керівни-
цтво області не звертає на це уваги.

Ще раніше департамент регіонального 
розвитку Житомирської ОДА у 2018 та 
2019 роках укладав з даною фірмою 4 
договори: на капремонт будівлі басей-
ну ДЮСШ «Авангард» у Житомирі та 
сільських амбулаторій в Пулинському, 
Баранівському та Романівському районах, 

 Ухвала суду з вилученням печаток численних фірм,  
     які брали участь в тендерах в Житомирі  Фото з ухвали про сплату митницею за невиконані роботи Елітбуд-1 та Візин Річ
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РОЗПРОДАЖ:  
чи можна повернути 
придбаний товар?

Новий рік не лише родинне 
свято, а час розпродажів у біль-
шості магазинів. Не піддатись 
спокусі купити щось зі знижкою 
майже неможливо. У цей час 
можна легко придбати товари, 
які не підійшли за кольором чи 
фасоном. Що робити? Чи можна 
повернути товар, який ви купили 
під час розпродажу? Консульта-
цію з цього питання надали фа-
хівці Житомирського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

Що таке «розпродаж»? Якщо 
таке поняття застосовується, то 
воно має відповідати певним кри-
теріям (ч. 5 статті 15 Закону Украї-
ни «Про захист прав споживачів»):

1) якщо здійснюється роз-
продаж усіх товарів у межах 
певного місця або чітко визна-
ченої групи товарів;

2) якщо тривалість розпро-
дажу обмежено в часі;

3) якщо ціни товарів, що під-
лягають розпродажу, є меншими 
від їх звичайної ціни.

Важливо! До споживачів 
повинна доводитися інфор-
мація про ціну продукції, що 
була встановлена до почат-
ку проведення відповідного 
розпродажу.

Купивши товар під час розпро-
дажу, споживач має такі ж права, 
як і купуючи товар без акції.

Протягом 14 днів не рахуючи 
дня купівлі споживач має право 
обміняти непродовольчий товар 
належної якості на аналогічний 
у продавця, в якого він був при-
дбаний, якщо товар не задо-
вольнив його за формою, га-
баритами, фасоном, кольором, 
розміром або з інших причин не 
може бути ним використаний 
за призначенням (ст. 9 Закону 
України «Про захист прав спо-
живачів»). Обмін товару належ-
ної якості провадиться, якщо він 
не використовувався і якщо збе-
режено його товарний вигляд, 
споживчі властивості, пломби, 
ярлики, а також розрахунковий 
документ, виданий споживачеві 
разом із проданим товаром.

Важливо пам’ятати, що іс-
нує перелік товарів, які обмі-
ну та поверненню не підляга-
ють. Їх перелік затверджений 
Кабінетом Міністрів України.

Якщо на момент обміну ана-
логічного товару немає у про-
дажу, споживач має право:

– придбати будь-які інші то-
вари з наявного асортименту 
з відповідним перерахуванням 
вартості;

– розірвати договір та одер-
жати назад гроші у розмірі вар-
тості повернутого товару;

– здійснити обмін товару 
на аналогічний при першому ж 
надходженні відповідного това-
ру у продаж.

КОЛОНКА
які досі не збудовано. Через на-
явність корупційної складової та 
можливі розтрати коштів в осо-
бливо великих розмірах поліція 
порушила карні справи.

Знаковою для міста цьогоріч-
ною закупівлею є реконструкція 
пам’ятки архітектури місцевого 
значення «Водонапірна башта» 
по вул. Пушкінській, 24. На 
перші торги подалися задіяні 
у схемах – «Перспектива «Місто 
Буд» та підприємство «Красно» 
засноване Житомирською облас-
ною радою Українського фонду 
«Реабілітація інвалідів». Жодної 
з пропозицій не підтримали, 
оскільки в поданих документах 
виявилися порушення. На по-
вторні торги разом із ще однією 
львівською компанією повтор-
но подала заявку «Перспектива 
«Місто Буд». У підтвердження 
наявності досвіду виконання по-
дібних ремонтів долучили зро-
блений у цьому році ремонт… 
офісних приміщень. Але це не 
завадило визнати її переможцем 
та підписати угоду з фірмою.

• Виконавець готовий викону-
вати роботи за власний рахунок, 
і ми сплачуватимемо кошти лише 
після фактичного їх виконання, – 
завіряє відповідальний за заку-
півлю Борис Пахолюк, керівник 
Агенції розвитку міста.

Та повернувшись на де -
кілька років назад, дізнаємось, 
що активна участь у тендерах 
«Ві. Ай. Пі. Будівельна компанія» 
та інших компаній розпочала-
ся за керівництва управлінням 
капітального будівництва Жи-
томирської міськради Дмитра 
Болейка. Про пряме лобіювання 
ним інтересів фірми під час про-
ведення тендеру з реконструкції 
тротуарів у липні 2016 року пу-
блічно заявляла співвласниця 
«Фаворит ОПТ» Олена Розенблат. 
Серед трьох поданих пропо-
зицій знаходимо й «Будгарант 
Плюс», печатку від якого разом 
«Ві. Ай. Пі. Будівельна компанія» 
та документами інших фірм ви-
лучили у згаданому рішенні 
правоохоронці.

В обмін на доступ до багато-
мільйонних підрядів у Житоми-
рі підприємство його старшого 
брата дивним чином опиняється 
серед переможців тендерів по-
ряд із львівськими компаніями. 
Закарпатська митниця ДФС 
у вересні 2018 року укладає уго-
ду з ПП «Елітбуд-1» Дениса Бо-
лейка на реконструкцію пункту 
пропуску «Ужгород» вартістю 
79,6 млн грн. Майже в один час 
у жовтні 2018 року для розбудо-
ви пункту пропуску «Чоп» мит-
ники підписують дві угоди на 
11 млн грн з «Візин Річ».

З отриманих 32,4 млн грн, за 
перевіркою правоохоронців, тре-
тину, близько 10 млн, «Елітбуд-1» 
не виконав і, як свідчить ухва-
ла суду, змовився з митниками 
для заволодіння бюджетними 
коштами.

Тут же серед переможців 
знаходимо ТОВ «Поліська логіс-

тична компанія», керівником та 
власником якої після звільнення 
з Житомирської міськради став 
Дмитро Болейко. Саме їй Закар-
патська митниця довірила до-
роблювали стик доріг на пункті 
пропуску «Ужгород», розпочатий 
фірмою старшого брата. У лис-
топаді 2019 року без тендеру та 
відкритих торгів митники під-
писали пряму угоду на 1 млн 
376 тис. грн.

Генеральські погони 
нардепів

Кубло львівських фірм бере 
свій початок ще із заснування 
«Будівельна компанія «Вер-
ховина».  Освоївши чимало 
коштів, фірму у 2013 році ого-
лосили банкрутом. За цією ж 
адресою один з ї ї співвласни-
ків Ігор Гринкевич створює 
ТОВ «Львівський будівельний 
Холдинг». Інший – Юрій Місь-
ков – стає керівником держав-
ного об’єднання «Укрвуглере-
структуризація», яка регулярно 
укладає угоди із пов’язаними 
з Гринкевичем фірмами. Спо-
чатку з «Львівський будівель-
ний Холдинг» по роботам із 
закриття вугільних шахт, для 
чого у 2018 році додатково без 
тендеру додають 3,2 млн грн. 
Згодом і з «Візин Річ», власни-
ком якої є Ігор Гринкевич, під-
писали договір на 40,4 млн грн 
для оплати робіт з ліквідації 
шахти у Львівській області.

Пана Гринкевича знаходимо 

серед колишніх «Мегабудмакс», 
підписантом в якому є юристка 
Наталія Тимрук. На неї зараз за-
писане ТОВ «Вест Білдінг Груп» 
(стара назва «Дорбудмонтаж-1»), 
що раніше належало дружині 
Ігоря Гринкевича Світлані та ще 

одній відомій львів’янці Світлані 
Сапізі. Вони ж серед керівни-
цтва та власників «Львівський 
завод збірних конструкцій-1», 
розташованого на базі одного 
з найбільших будівельних під-
приємств – Львівського заводу 
збірних конструкцій Міністер-
ства оборони України.

Батько Світлани Сапіги – 
керівник Академії сухопутних 
військ ім. Петра Сагайдачного 
генерал Павло Ткачук. Видання 
«Наші гроші» детально опису-
вало, як завдяки його впливу 
Яворівська КЕЧ за обігрів семи 
військових містечок з 2012 року 
сплачує лише ПП «Енергія За-
хід». Заснували підприємство 
в тому ж році Анатолій і Тамара 
Котики за адресою квартири, 
яку вона отримала від Львів-
ської КЕВ. Подружжя Котиків 
люди дуже не публічні. Ана-
толій Котик кілька років тому 
був бізнес-партнером народного 
депутата Ігоря Васюника у фірмі 
«ВР Груп», яка тепер називається 
«Девелоперська компанія «Моя 
країна». А Тамара Котик працює 
у Національній академії сухопут-
них військ ім. П. Сагайдачного.

Як відомо, Ігор Васюник 
у попередньому скликанні був 
членом комітету ВР з питань 
паливно-енергетичного комп-
лексу, ядерної політики та ядер-
ної безпеки, а нині є першим 
заступником голови комітету 
з питань транспорту. І отримує 
запрошення на офіційні відвід-
ини від Павла Ткачука.

У 2015 році зять генерала 
Руслан Сапіга за станом здоров’я 
звільняється з академії та стає 
власником ПП «Енергія Захід».

Хоча знайомство для по-
шуку обопільних інтересів 
у львів’ян з житомирянами 

могло відбутися значно раніше 
через молодшого брата ексна-
родного депутата з Житомира 
Олега Черпіцького. У 2006–2007 
рр. Дмитро Болейко разом із 
дружиною Олександра Черпіць-
кого Іриною входив до складу 
власників ПП «Терра», а у 2007 
р. – ПП «Роджер». Окрім того, 
Болейко з 2007 і до ї ї ліквіда-
ції у 2012 р. був директором 
ще однієї фірми Ірини Чер-
піцької – ТОВ «Альцес». Звідси 
бере свій початок історія успіху 
ПП «Елітбуд-1» Дмитра Болейка 
в постійному освоєнні бюджет-
них коштів.

З приходом до влади Януко-
вича у 2010 році Олег Черпіцький 
один з перших у новому пар-
ламенті зрікається блоку Тим-
ошенко, доєднавшись до Партії 
регіонів. Згодом Олександра Чер-
піцького призначають заступни-
ком міністра оборони України. 
Одночасно він керує Державним 
департаментом надлишкового 
майна та земель міністерства без 
допуску до державної таємни-
ці. У цей же час генерал Павло 
Ткачук обирається депутатом 
Львівської міської ради від Партії 
регіонів, що гарантувало подаль-
ше керівництво Академією сухо-
путних військ, підпорядкованою 
Міноборони.

Зі зміною політичного курсу 
ці люди здатні продовжувати 
впливати на багато процесів із 
розподілу бюджетних потоків 
та призначати своїх людей на 
важливі посади. Рутинним пе-
ретворенням влади у величезні 
статки займаються виконавці, 
центр оборудок яких й виявили 
під час обшуків.

– Те, що в одному приміщен-
ні знайшли таку велику кіль-
кість печаток різних компаній, 
може свідчити про потенційні 
ознаки з мови,  які с луг ують 
підставою дл я подання заяви 
до Антимонопольного комі-
тету України для проведення 
перевірки та визнання такого 
факту, – прокоментувала екс-
пертка з питань закупівель, 
співзасновниця ГО «Трипіль-
ський Край» Ольга Нос.

Ми звернулися за комента-
рем до мера Житомира Сер-
гія Сухомлина із запитанням, 
чи ініціюватиме він перевірку 
та розірвання укладених угод 
з описаними вище компаніями, 
печатки яких вилучені при об-
шуку поліцією. Але на момент 
видачі статті у друк відповіді не 
отримали.

Хочеться вірити, що керівни-
цтво міської влади та особисто 
очільник міста не були задіяні 
у схемах, нав’язаних екскерів-
ником управління капітального 
будівництва. Насправді лакму-
совим папірцем стане реакція 
Сергія Сухомлина, якому дове-
деться публічно відреагувати на 
оприлюднені правоохоронцями 
документи і рішення судів та 
припинити подальше розкра-
дання міського бюджету.

 Фото з візиту нардепа Ігоря Васюника (справа)  
     до генерала Павла Ткачука (зліва)
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                   Споживачі обрали –  «20 хвилин» нагородили: 
 у Житомирі відбувся конкурс  «Народний Бренд 2019»
Починаючи з 2004 року, 

газета «20 хвилин» проводить 
конкурс «Народний Бренд». За 
15 років його існування зміни-
лося чимало учасників, парт-
нерів і масштаби заходу. Два 
з половиною місяці житоми-
ряни мали змогу обирати най-
кращих представників бізнесу 
у 52-х номінаціях. А 20 грудня 
відбулася офіційна церемонія 
нагородження переможців.

Вже традиційно нагороджен-
ня організовано у ресторані 
«PLAZA», де гостинно зустріли 
усіх переможців і гостей свята.

Розпочали свято з вітально-
го слова директора газети «20 
хвилин» Олександра Василь-
ковського: «Дуже насичений 
той період, коли відбувається 
голосування в конкурсі “На-
родний Бренд”. Спасибі всім, 
хто сьогодні з нами, навіть ті, 
хто не переміг. Це дуже цінно 
отримувати від вас підтримку 
та зворотній зв’язок. Ми нама-
гаємося збільшувати кількість 
учасників з кожним роком та 

вдосконалювати організацію 
свята для переможців і гостей».

Н а  п рис у т н і х  ч е к а л а 
фотозона від «Grand City 
Dombrovskyi», де можна було 
отримати професійні світлини 
від фотографа Павла Шута, 
смачний святковий стіл, пісочна 
анімація від художниці Тетяни 
Торгонської, програма від шоу-
театру «Клем», а найголовні-
ше – офіційне нагородження 
переможців і партнерів заходу.

Під час церемонії нагоро-
дження переможцям номіна-
цій вручили статуетки «Ніка» 
та дипломи, а також подарували 
троянди, які надав магазин кві-
тів «Люба флора».

За словами учасників свята, 
«Народний Бренд 2019» здиву-
вав своїми масштабами та за-
лишив надзвичайні враження.

«Сьогодні дуже важливий 
день у житті багатьох компаній 
Житомира. Визнання у конкур-
сі “Народний Бренд” допома-
гає постійно вдосконалювати 
свою роботу. Ми перемагаємо 

вже другий рік поспіль у двох 
номінаціях – “Агентство неру-
хомості” і “Кадрова агенція”. 
Раніше ми не брали участь, 
бо працювали над розвитком 
нашої компанії. Наш стиль – 
працювати краще за всіх, вдо-
сконалюватися і приносити 
людям якнайбільше корис-
ті», – ділиться враженнями ди-
ректорка компанії «Максимус» 
Світлана Поліщук.

Ведучий свята Ярослав Ко-
лесник, який не один рік про-
водить даний захід, буквально 
«розкачав» публіку. А підігрі-
вала настрій присутніх про-
дукція, яку надали партнери 
ТМ «Adjari» і ТМ «Villa Krim».

Нагорода «Народний Бренд» 
означає: цей товар чи якість 
послуг вважають найкращими 
більшість жителів міста. Ауди-
торія цієї акції – усі повнолітні 
жителі міста Житомира. Це 
нагода для кожного споживача 
проголосувати за те, що він лю-
бить, знати, що до його думки 
прислухаються і неодмінно ві-
зьмуть її до уваги.

«Завжди чудово бути пере-
можцем. Це дуже стимулює 
прагнути кращого, підвищу-
вати рівень обслуговування 
магазину, підвищувати якість 
товарів, які ми пропонуємо. 
Брати участь у таких конкур-
сах – дуже важливо, адже це – 
стимул для зростання. Якщо за 
нас голосують і ми перемагає-

мо, то це – дуже висока оцінка 
клієнтів, і це – дуже важливо», – 
розповідає директор магазину 
«Варюшки Андрюшки» Тетяна 
Лопуга.

Нагородження перемож-
ців чергувалося з розиграшем 
призів за допомогою лототрону, 
тому кожен гість свята залишив-
ся задоволеним та з подарунком.

«То – свято, то – наша за-
гальна перемога. Також це під-
сумки року по нашій роботі як 
забудовника. Святкувати серед 
успішних і бути в цій компанії 
вже третій рік поспіль – це над-

звичайно приємно», – розпові-
дає керівник центру продажів 
«Гранд Сіті Домбровський» 
Леонід Бондар.

У 2019 році, вибираючи кра-
щих представників бізнесу, про-
голосувало 11 700 житомирян, 
а для кожного з учасників – це 
загальнонародне визнання його 
продукту, що є дійсно найви-
щою нагородою.

«Ми вкотре стали партнера-
ми конкурсу “Народний Бренд”, 
бо вважаємо, що такі проєкти 
корисні споживачам та сприя-
ють розвитку самих компаній. 
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Такі конкурси дозволяють отри-
мати народне визнання та заяви-
ти про себе. Нам дуже приємно, 
що люди за нас голосують», – ді-
литься директорка мережі мага-
зинів «Добрий Господар», що є 
офіційним дилером продукції 
«STIHL», Тетяна Дубовик.

Церемонія нагородження 
завершилася урочистим роз-
різанням святкового двоярус-
ного торту, який подарував 
Андрушівський хлібозавод, 
ТМ «Ясна Поляна», що займа-

ється виготовленням тортів на 
будь-який смак.

Редакція газети «20 хви-
лин» д якує г ра н д парт -
н е р у  Ж К  « G r a n d  C i t y 
Dombrovskyi», генеральному 
партнеру – мережі магазинів 
«Добрий Господар», ексклю-
зивним партнерам «Центр 
Утеплення» та компанія «РОС», 
офіційним партнерам – кор-
порації «Океан», «Комтех По-
лісся», «Чистий Дім Житомир», 
«Житомирські ласощі».

Також газета «20 хвилин» ви-
словлює подяку партнерам: 
«Інтердизайн», «IBM Capital 
Corporation», ПП «Костри-
ця», Квеструм «60 minutes», 
ТМ «Чернігівське», «Студія Кра-
си Інна Біла», магазин «Варюш-
ки Андрюшки», стоматологія 
«Омега Дент», а також: «Коваль 
Полісся», «Максимус», таксі 
«Pilot», «Genesis Technology», 
ТМ «Adjari».

До зустрічі  
у наступному році!

Народний Бренд

                   Споживачі обрали –  «20 хвилин» нагородили: 
 у Житомирі відбувся конкурс  «Народний Бренд 2019»
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Валерія Наумова

2019 рік добігає кінця. Жи-
томир пережив неабияку кіль-
кість цікавих подій, скандалів, 
обурень та перемог. Неоднора-
зово в мережі та ЗМІ з’являлася 
інформація про гучні ситуації, 
обурення та дії місцевих жите-
лів щодо тих чи інших рішень 
місцевої та обласної влади. 
Цього року ми виділили 7 но-
мінацій, в яких описали най-
важливіші події 2019 року.

Номінація «Подія року»
Другий форум регіонів, що 

відбувся восени у Житомирі, 
безсумнівно, став ключовою по-
дією року. Приїзд 3 і 4 жовтня 
Президента Республіки Біло-
русь Олександра Лукашенка та 
Президента України Володими-
ра Зеленського обговорювати 
щонайменше пів року. У межах 
заходу було представлено чима-
лу кількість експонатів промис-
лової продукції, яка сьогодні 
виробляється у сусідній з нами 
державі та в Україні.

Подивитись на розміщену 
на Соборному майдані техніку 
із Білорусі приходили десятки 
тисяч житомирян. Головною 
ареною міжнародного форуму 
у Житомирі стало приміщення 
Житомирського академічного 
музично-драматичного театру. 
Там відбулося пленарне засідан-
ня за участі двох лідерів держав.

Номінація «Скандал року»
Протягом тривалого часу 

житомиряни спостерігають за 
безнадійною боротьбою меш-
канців кількох будинків по про-

спекту Незалежності із компа-
нією «ЮПІДЖІ», яка будує АЗС. 
Чого тільки не пережили за цей 
час люди: перекривання доріг, 
тітушки, щоденне продовження 
будівництва АЗС, судові позови, 
пікети на сесіях та навіть звер-
нення до президента.

Жителів багатоповерхівок, 
що протестують проти забудови, 
били, штовхали у бруд, заляку-
вали, розпилювали на них сльо-
зогінний газ. Навіть спалювали 
шини та завозили бетонні блоки 
для зупинення будівництва за-
правки, проте, незважаючи на 
усе вищеперераховане, – скан-
дальна АЗС продовжує будувати-
ся. Саме заправка від «ЮПІДЖІ» 
наробила найбільше галасу як 
скандальна забудова.

Номінація «Трагедія року»
Всю Україну сколихнула 

трагедія, що сталася на авто-
дорозі Київ-Чоп поблизу с. 
Великий Молодьків Новоград-
Волинського району. Автобус із 
працівниками Житомирсько-
го трамвайно-тролейбусного 
управління повертався з відпо-
чинку в Карпатах 22 вересня. 
Близько 22:30 водій автомобіля 
DAF з напівпричепом (цистерна 
з газом), житель Волинської об-
ласті, рухаючись у напрямку 
міста Києва, не впорався із ке-
руванням та зіткнувся із рей-
совим автобусом сполученням 
Яремча – Житомир, який стояв 
на узбіччі дороги.

У результаті ДТП 9 пасажирів 
автобуса загинули на місці по-
дії, ще 10, серед них і водій ав-
тоцистерни, отримали травми 
різного ступеня тяжкості та були 
доставлені до лікарні для надання 
невідкладної медичної допомоги.

Номінація  
«Обурення року»

Під час засідання виконавчо-
го комітету Житомирської місь-
кої ради 5 грудня підвищили 
вартість проїзду у громадському 

транспорті. Починаючи з 10 січ-
ня 2020 року, вартість проїзду 
у приватному транспорті та 
автобусах становитиме:

• Оплата готівкою – 7 грн;
• Оплата безготівково – 

6 грн;
• Оплата «карткою житоми-

рянина» – 6 грн.
Вартість проїзду у комуналь-

ному транспорті:
• Оплата готівкою – 5 грн;
• Оплата безготівково – 

4 грн;
• Оплата «карткою житоми-

рянина» – 4 грн.
Відповідне рішення членів 

виконавчого комітету обурило 
житомирян та спричинило низ-
ку негативних реакцій, як у со-
ціальних мережах, так і під час 
численних опитувань від ЗМІ.

Номінація «Фраза року»
Найгучнішими фразами 

2019 року були слова від екс-
заступника міського голови 
Дмитра Ткачука та вигук від 
міського голови Сергія Су-
хомлина.

Під час обговорення питан-
ня щодо звільнення Дмитра 
Ткачука заступник міського 
голови заявив наступне: «Я 

не писав ніякої заяви, і при-
чина одна – я вважаю, що такі 
питання мають вирішуватися 
в нормальному діловому діа-
лозі. Це питання дійсно про 
домовленість, про нормальний, 
конструктивний діалог і вирі-
шення питання цивілізованим 
шляхом, а не знімати питання 
з сесії, тому що хтось може 
оскаржити. Знаєте, мені 32, 
і, як казав класик, я – не лох. 
Свою заяву я напишу, тому що 
я готовий бути ефективним там, 
де є з цього користь».

Під час цієї ж сесії міський 
голова Сергій Сухомлин не ви-
тримав накалу в залі та у ході 
суперечки з активістом Макси-
мом Мелешком спробував вга-
мувати галас фразою: «Закрой 
рот, б…!».

Номінація 
 «Звільнення року»

Під час сесії Житомирської 
міської ради 21 грудня депу-
тати підтримали звільнення 
заступника міського голови 
Дмитра Ткачука. «За» про-
голосували 23 з 32 присутніх 
депутатів. Сам Дмитро Ткачук 
прокоментував своє звільнення 
наступними словами: «Це був 
непростий етап життя. Думаю, 
що моя робота і внесок у роз-
виток міста були гідними. В ці-
лому не шкодую, що ув’язався 
в цю історію, бо багато корис-
ного зробити таки вдалося. 
Хоча нерідко це коштувало 
мені дуже дорого».

Номінація 
 «Перемога року»

За результатами опитування 
соціологічної групи «Рейтинг», 
Житомир виявився кращим міс-
том України. На другому місці 
знаходиться Івано-Франківськ, 
на третьому – Вінниця. Саме 
ці міста українці назвали кра-
щими за рівнем можливостей 
і свобод.

Оцінку міст проводили за 
9 параметрами, зокрема: мож-
ливість вільно висловлювати 
свої думки, без труднощів пе-
ресуватися по всіх частинах 
міста, можливість брати участь 
у процесі рішень у місті, різ-
номанітно проводити вільний 
час, отримувати гідну освіту, 
займатися самореалізацією 
і підприємницькою діяльністю, 
одержувати достатньо грошей 
за роботу, реалізувати свої ду-
ховні потреби.

Отже, 2019 рік був нетипо-
вим та насиченим. Від 2020 року 
залишається чекати нових по-
дій, облич і змін!

Низка свят ново-
річно-різдвяного 
циклу розпочалася 
в Житомирі 19 груд-
ня та триватиме до 
7 січня.

Традиційно 19 грудня від-
булося запалення вогників на 
головній зеленій красуні міста.

2 5  г руд н я  н а  ма й д а н і 
ім. С. П. Корольова з 15:00 до 
16:00 за григоріанським кален-
дарем житомиряни святкува-
тимуть Різдво Христове. У цей 
день відбудеться спільна молит-
ва, виконання різдвяних пісень, 
а також частування різдвяними 
смаколиками.

У казкову новорічну ніч 
з 31 грудня 2019 року на 1 січ-
ня 2020 року на майдані імені 

С. П. Корольова з 22:00 до 03:00 
житомирян чекатиме пере-
гляд різдвяних фільмів і кон-
цертних програм на великому 
світлодіодному екрані, виступ 
Житомирської студії вогню «Дім 
Сонця», світові хіти у виконанні 
Fake Empire і запальні FoFan та 
багато іншого.

7 січня з 14.00 до 20.00 – «Зір-
кова хода» та святкові заходи 
з нагоди Різдва Христова.

СКАНДАЛИ, ПРОВАЛИ, ПЕРЕМОГИ:  
яким був 2019 рік у Житомирі

СВЯТКОВА ПРОГРАМА  
до Нового року  
та Різдва у Житомирі
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Нові гроші в Україні – монета  
5 гривень на оновлена банкнота 50 гривень

Руслан Мороз

Ще на стадії підго-
товки та обговорення 
бюджет області став 
причиною декількох 
скандалів.

Ми вже писали про спробу 
депутатів виділити 17 мільйонів 
гривень на вирощування австра-
лійських раків. Однак це не єдина 
«цікавинка» у бюджеті Житомир-
ської області. Напевно, у жито-
мирському міському бюджеті їх 
також немало.

Під час різноманітних обго-
ворень, засідань і нарад перше, 
що кидалося в очі, – повна байду-
жість депутатського корпусу до 
розгляду основного документа 
області. Мало хто з депутатів 
взагалі зазирнув у цей дивний 
документ, тому голосували так, 
«як партія скаже».

У бюджеті закладено тільки 
40% власних доходів, все інше – 
дотації, гранти та інші кошти, які 
власного прибутку ніяк не стосу-
ються. Причому на наступний 
рік закладено перевиконання до-
хідної частини. Тут взагалі нічого 
не зрозуміло, але ж, за словами 
голови Житомирської обласної 
ради Володимира Ширми, цього 
року дохідна частина бюджету 
була майже провалена. З якого 
дива наступного року вона буде 
виконана з позначкою «плюс» – 

невідомо. Знову ж збільшення до-
ходів передбачається в основному 
не зі збільшення виробництва та 
послуг, а зі збільшення податків 
при ймовірному зростанні заро-
бітної плати.

Отже, можна стверджува-
ти, що бюджет області та міста 
у переважній частині більше 
пасивний, ніж активний. Тобто 
вибухового розвитку промисло-
вості та сфери послуг очікувати 
не доводиться.

Більш того, аналізуючи загаль-
ні програми, закладені в бюджет 
області, можна також стверджу-
вати, що у кошторис основних 
бюджетних програм закладено 
перебільшення основних потреб 
приблизно на 15%, що може свід-
чити про невпевненість у тому, чи 
буде збережений протягом року 
курс валюти. Також є маленька 
ймовірність того, що в основні 
програми заздалегідь закладено 
«відкати» по основних бюджетних 
проплатах. Така закономірність 
була виявлена більше в галузі куль-
тури, освіти та інших напрямках, 
де прорахувати точні затрати важ-
че, ніж у промисловості.

І все ж двадцять дев’ята сесія 
обласної ради 18 грудня 2019 року 
розпочала свою роботу. На остан-
ню цьогоріч сесію зареєструвалось 
та працювало у сесійній залі 62 
депутати.

Після виконання Гімну Укра-
їни, який цього разу депутати 
заспівали спільно із учасниками 
дитячого фольклорного ансамблю 
«Джерельце», керівництво облас-
ті вручило відзнаки та нагороди 

окремим жителям області. Далі 
голова обласної ради озвучив низ-
ку нових призначень у структурі 
облдержадміністрації. Зокрема 
заступником голови обласної дер-
жавної адміністрації став Віктор 
Градівський, який донедавна очо-
лював департамент агропромис-
лового розвитку та економічної 
політики облдержадміністрації.

Згодом повернулися до бюдже-
ту області. І знову всі майже од-
ноголосно підтримали головний 
фінансовий документ області – об-
ласний бюджет на 2020 рік. За це 
рішення під час 29-ї сесії обласної 
ради 18 грудня проголосувало 60 
народних обранців.

Отже, наш попередній аналіз 
бюджету виявився вірним – скла-
лося враження, що ніхто з депу-
татів його майже в очі не бачив, 
тож зайвих питань не виникало. 

У представленому бюджеті облас-
ті власне доходи обласного бю-
джету у 2020 році становитимуть 
майже 3,5 млрд грн. З них майже 
1,4 млрд грн – це власні надхо-
дження та більше 2,1 млрд грн – 
трансферти з державного бюдже-
ту, а видатки становитимуть 
3 млрд 495 млн 398 тис. 800 грн.

З державного бюджету перед-
бачено 2 види дотації, з яких базо-
ва у сумі 67,7 млн грн та додаткова 
дотація на здійснення видатків на 
утримання закладів освіти і охоро-
ни здоров’я – 301,8 млн грн.

На галузь освіти передба-
чено 809,1 млн грн, на сферу 
охорони здоров’я буде спрямо-
вано 367,8 млн грн, на соціальну 
сферу – 219,5 млн грн, на культу-
ру – майже 107,5 млн грн, на фі-
зичну культуру та спорт – понад 
81,4 млн грн тощо.

Також з державного бюджету 
в область надійде низка субвен-
цій, серед яких – освітня субвенція 
на суму 252,3 млн грн, медична 
субвенція – 241,2 млн грн, на 
придбання ангіографічного об-
ладнання – 11,5 млн грн, на роз-
виток системи екстреної медичної 
допомоги – 24,6 млн грн, а також 
субвенції на придбання житла для 
дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей – 26,7 млн грн 
та на надання державної підтрим-
ки особам з особливими освітніми 
потребами – 23,3 млн грн тощо.

За рахунок коштів обласного 
бюджету у 2020 році буде фінан-
суватись 26 обласних програм на 
загальну суму 1 млрд 378 млн грн, 
з яких 1 млрд 177 млн грн – це суб-
венції з державного бюджету.

Окремо слід зазначити, що на 
потреби медичної сфери в бю-
джеті закладені кошти тільки на 
перший квартал, потім буде змі-
нено принцип фінансування ме-
дицини і кошти будуть надходити 
напряму з державного бюджету, 
минаючи обласний.

На соціально-економічний роз-
виток регіонів на наступний рік 
держава виділить 12,8 млрд грн, зо-
крема, кошти ДФРР – 7,5 млрд грн, 
субвенція на формування інфра-
структури об’єднаних територі-
альних громад – 2,1 млрд грн, суб-
венція на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій – 2 млрд грн, 
субвенція на реалізацію проєктів 
у межах Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення Укра-
їни – 1,2 млрд грн.

Нацбанк увів в обіг 
20 грудня 2019 року 
монети номіналом 
5 гривень, а також 
оновлені банкноти 
номіналом 50 гривень.

«Це – частина комплексного рі-
шення з оптимізації та оновлення 
банкнотно-монетного ряду гривні, 
який містить надійніші та захи-
щеніші від підробок банкноти, 
забезпечує зручність готівкових 
розрахунків та економію коштів 
для держави», – повідомляють 
у пресслужбі НБУ.

На 2020-й рік заплановане вве-
дення в обіг оновленої 200-грив-

невої купюри, а також монети 
номіналом 10 гривень. Як зазна-
чають у Нацбанку, номінальний 
ряд гривні зрештою скоротиться 
та сягне оптимального розміру – 
12 номіналів. Усього в ньому за-
лишиться 6 номіналів монет (10 та 
50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 
номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 
500 та 1 000 гривень).

Важливо. Не потрібно 
обмінювати банкно-
ти номіналами 5 та 50 
гривень попереднього 
зразка на оновлені обі-
гові монети та банкноти. 
Українці зможуть розра-
ховуватися одночасно 

і новими грошовими 
знаками, і попередніми 
банкнотами відповідних 
номіналів.

Банкноти номіналами 5 та 
50 гривень попередніх років ви-
пуску поступово – у результаті 
природнього зношення – будуть 
замінюватися в обігу монетами та 
оновленими банкнотами.

50-гривнева банкнота нового 
зразка подібна до банкноти зразка 
2004-го року: на лицьовому боці 
зображено портрет Михайла 
Грушевського, однак його пере-
несли у центр купюри (раніше 
був з правого боку), а на звороті – 
зображення будівлі Української 
Центральної Ради. Не змінилися 

розміри і кольорова гама оновле-
ної банкноти.

«Водночас захист нової бан-
кноти 50 гривень порівняно 
з банкнотою попереднього зразка 
удосконалено: покращено рельєф-
ність елементів друку, змінено й 
удосконалено ультрафіолетовий та 
інфрачервоний захист; серійний 
номер чорного кольору виконаний 
шрифтом зі змінною висотою зна-
ків та розташований вертикально 
уздовж правого краю зворотного 
боку банкноти», – пояснив дирек-
тор департаменту грошового обігу 
НБУ Віктор Зайвенко.

Нова обігова монета номі-
налом 5 гривень – невелика за 
розміром, легка. Її діаметр ста-
новить 22,1 мм, вага – 5,2 г. Вона 

виготовлена із цинкового сплаву 
з гальванічним покриттям ніке-
лем. Завдяки більшому діаметру 
та відкарбованому на монеті 
багатограннику українцям буде 
легко відрізнити її від обігових 
монет інших номіналів. Візуаль-
ні та тактильні елементи захисту 
монети: дизайн аверсу і реверсу, 
оформлення гурта (відповідний 
тип рифлення) та дрібні елементи 
зображень, які складно відтворити 
в кустарних умовах.

Першочергово Національний 
банк планує увести в обіг по 5 млн 
50-гривневих банкнот та 5-грив-
невих монет. Перша партія цих 
грошових знаків уже розподілена 
між підрозділами Національного 
банку в регіонах.

«Бюджетна» сесія  
обласної ради – зрада чи перемога?
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Протягом року жи-
томиряни відзначали 
багато свят та прово-
дили безліч заходів.

Згадаємо, що ж найбільше 
сподобалося містянам та гостям 
Житомира за минулий рік. Без 
часової прив’язки ми зробили 
вибірку культурних новин, які 
найчастіше коментували містяни 
в Інтернеті.

«Пісенний Спас»
Протягом 16–19 серпня 2019 

року обласний центр насоло-
джувався виступами музикантів 
і співаків у межах фестивалю «Пі-
сенний Спас». Уже вп’яте на Жи-
томирщині проходив масштабний 
міжнародний захід, що носить ім̀я 
Володимира Шинкарука. У межах 
фестивалю житомиряни і гості міс-
та спостерігали за народженням 
нових зірок.

«Пісенний Спас» тривав чо-
тири дні. Протягом цього часу 
головна пішохідна вулиця Жито-
мира перетворилася на територію 
культури, мистецтва та творчості. 
Адже, окрім концертів, для жи-
томирян та гостей міста майстри 
презентували різні доробки влас-
ної творчості.

Вояж-фестиваль  
LAMPA.DOC

Протягом 16–18 серпня жи-
телі та гості міста змогли просто 
неба біля кінотеатру «Жовтень» 
переглянути фільми спеціальної 
програми Lampa.teens. Мовою 
кіно говорили про виховання 
дбайливого ставлення до природи 
(«Завтра», Франція) та про історію 
кінематографа («Люм’єри», Фран-
ція). Контентом для показів Lampa.
teens зобов'язані партнеру заходу, 
фестивалю «Чілдренкінофест».

Lampa.doc – Фестиваль доку-
ментального кіно просто неба – це 
унікальний культурно-мистецький за-
хід, котрий популяризує сучасне до-
кументальне кіно в регіонах України.

День міста Житомира
Цього року Житомир відзначав 

1135-річчя. На свято були запро-
шені українські гурти «КАZКА» 
та «Цвіт кульбаби».

Саме гурт «КАZКА» яскраво 
продемонстрував чи не перший ви-
падок в історії української музики, 
коли пісня «Плакала», виконана 
українською мовою, викликала 
справжній ажіотаж, сколихнувши 
Інтернет та увійшовши до ТОП-10 
світових рейтингів.

Різдвяні свята  
і «Маланка-фест»

13 січня 2019 року у Житомирі 
відбулося Свято Василя або Старий 
новий рік та Перший житомир-
ський фольклорний фестиваль 
«Маланка-фест». Десятки жито-
мирян пройшлись карнавальною 
ходою із щедрівками по вулиці 
Великій Бердичівській від Дому 
української культури до майдану 
ім. С. П. Корольова.

Перед житомирянами та гос-
тями міста на новорічній сцені 
виступив колектив фольклорного 
ансамблю національного обряду 
«Родослав» та фольклорні колекти-
ви міста Житомира та Житомир-
ської області.

Jazzomyr на Замковій горі
18 травня 2019 року у Житоми-

рі, на Замковій горі, у межах від-
значення Дня Європи пройшов V 
джаз-фестиваль Jazzomyr. Багато 
незабутніх вражень та сюрпризів 
підготували для шанувальників 
джазу організатори. Хедлайнером 
фестивалю був гурт LELEKA (Ні-
меччина-Польща), гостями свята 
джазу – Aramis (Суми), Mark Tokar 
Trio (Львів), Atomic Simao (Київ). 
Свято джазу у Житомирі – це за-
вжди особливе дійство, де зустрі-
чаються старі та нові друзі, панує 
креатив та гарний настрій.

Фестиваль писанок
Яскравий та креативний Фести-

валь писанок відбувався із 21 квітня 
до 5 травня у межах загальномісь-
кого свята «Великдень у Житоми-
рі» на головній пішохідній вулиці 
міста Михайлівській. Цьогорічний 
фестиваль об’єднав багатьох та-
лановитих особистостей, адже до 
створення справжньої виставкової 
алеї долучились автори з різних 
куточків Житомирської області 
та міста.

Дні вулиці Михайлівської
Цьогоріч відбувся історико-

культурний фестиваль «Дні вулиці 
Михайлівської», який проходив 
два дні, 13 та 14 липня, на вулицях 
Михайлівській та Бориса Лято-
шинського.

Як зазначали організатори, 
мета фестивалю – це відтворення 
багатої історії головної культур-
ної вулиці міста Михайлівської: 
«Завдяки даному фестивалю ми 
хочемо популяризувати історію 
рідного міста, відродження та 
примноження давніх традицій, 
розвиток культури. Організовано 
функціонування культурних май-
данчиків, що висвітлюють історію 
вулиці, унікальну історію кожного 
будинку на ній, власників цих бу-
динків, історичних постатей, що 

мали найбільший вплив на форму-
вання Михайлівської в тому вигля-
ді, в якому її знаємо ми, створення 
творчих майданчиків як передумов 
для реалізації творчих здібностей 
дітей та молоді».

Покровське весілля
13 жовтня на головній пішохід-

ній вулиці нашого міста відбулося 
традиційне національно-обрядове 
дійство – «Покровське весілля».

У межах заходу ансамбль «Ро-
дослав» продемонстрував жито-
мирянам та гостям міста поліські 
весільні традиції. Не обійшлося 
і без святкування справжнього 
весілля. Під час заходу подружні 
пари житомирян разом із гос-

тями свята відзначили річницю 
подружнього життя. Так, Сергій 
та Катерина Біляки відсвяткува-
ли «кедрове весілля» – 49 років 
у шлюбі. А Володимир та Анто-
ніна Грищуки відзначили 35 років 
з дня одруження. Таку річницю 
іменують «кораловим весіллям».

Не менш цікавою для глядачів 
була і жартівлива церемонія одру-
ження Проні Прокопівни та Голо-
хвастова. Героїв класичної комедії 
Михайла Старицького «За двома 
зайцями» «одружили» у межах 
святкової програми «Покровське 
весілля на Михайлівській».

Концерти майстрів 
художньої творчості 
Республіки Білорусь

3 жовтня на ярмарок – продаж 
продукції виробників регіонів 
України та Республіки Білорусь 
завітали творчі колективи з Рес-
публіки Білорусь. Після завер-
шення свого виступу на головній 
сцені артисти народного ансамблю 
«Ялінка» («Ялинка») продовжили 
дарувати своє мистецтво гостям 
ярмарку на різних локаціях вулиці 
Михайлівської. Свою майстерність 
продемонстрували народний ан-

самбль народної пісні «Вейняноч-
ка» і народний ансамбль народної 
музики «Витінанка» («Витинанка»).

Зйомки художніх фільмів 
«Відлуння», «Слов’яни» та 
«Незламний. Шлях до мрії»

На Житомирщині пройшли 
зйомки фільму «Незламний. Шлях 
до мрії» про видатного житомиря-
нина Сергія Корольова. Саме про 
те, як зняти фільм про життя на-
шого видатного земляка, з нашими 
читачами поспілкувався режисер 
та актор Житомирського академіч-
ного українського музично-драма-
тичного театру імені Івана Кочерги, 
заслужений артист України Петро 
Авраменко: «Приємно, що у цьо-
му фільмі беруть участь не тільки 
професійні актори, але й аматори. 
Поки що ми справляємося власни-
ми творчими силами житомирян 
та Житомирської області. І це одна 
з наших «фішок». У цій стрічці вже 
знялися актори Житомирського 
академічного українського музич-
но-драматичного театру ім. І. Ко-
черги та обласного академічного 
театру ляльок. До речі, одного із 
Корольових, а у нас їх три, грає 
директор цього театру Сергій 

Місечко. Також задіяли акторів 
бердичівського театру. Ми ство-
рюємо фільм про житомирянина 
з житомирянами».

Також на Житомирщині за-
вершилися зйомки історичного 
серіалу з елементами фентезі 
«Слов'яни», над яким працювали 
українська і словацька режисерські 
групи.

Серіал «Слов'яни» заснований 
на реконструкції історичного пе-
ріоду VI століття, в якому образи 
і імена головних героїв є реальни-
ми. Головний герой стрічки – пер-
ший відомий по імені слов'янський 
князь Влад Само. Зйомки проходи-
ли у «слов'янському городищі» – 
у VI столітті це не просто місце 
проживання, а й центр культур-
ного і суспільного життя слов'ян.

Івана Купала
6 липня у міському Гідропарку 

житомиряни та гості міста тради-
ційно відсвяткували Івана Купала. 
Відзначення свята розпочалось на 
головній алеї парку з мистецького 
співочого марафону «Купальські 
мальви» за участі вокальних ко-
лективів «Козацька берегиня», 
«Надія», «Бабушки-ладушки», 
«Мальви», «Журавка» та танцю-
вального клубу «Retrо».

Також у межах святкування 
проходив гумористичний мініфес-
тиваль «Поліська вишенька», де для 
всіх охочих відбулися конкурси, 
розваги, майстер-клас з ліплення 
вареників. Для відпочинку родин 
та дозвілля дітей організували 
пікнік-зону, а також багато іншого.

На центральному пляжі для 
всіх присутніх відбувся конкурс 
краси «Купальська царівна – 2019», 
у його межах виступили школа 
естрадного співу «Амадеус», сту-
дія сучасних мистецтв «Бренд» та 
школа східних танців «Амберлі». 
На завершення святкування на бе-
резі Тетерева запалили два багаття, 
а дівчата пустили вінки на воду.

Фото з офіційного сайту 
Житомирської міської ради

Які культурні заходи запам’яталися 
житомирянам у 2019 році?
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Мешканці будин-
ків по проспекту Не-
залежності поки ще 
програють протисто-
яння із компанією 
«UPG», що будує АЗС.

Незважаючи на таку собі 
іронію долі (проспект має на-
зву Незалежності), містяни не 
можуть впоратися із власноруч 
обраною владою на чолі з місь-
ким головою Сергієм Сухомли-
ним та дати собі раду у боротьбі 
за власне здоров’я із «UPG», що 
споруджує АЗС.

Нагадуємо, що ще у п'ятницю, 
6 грудня 2019 року, державна ар-
хітектурно-будівельна інспекція 
(ДАБІ) завершила перевірку з бу-
дівництва АЗС «UPG», виявивши 
ряд проблем. Перелік помилок 
і порушень при будівництві цієї 
АЗС займає 33 сторінки, але, не-
зважаючи на офіційну вимогу 
ДАБІ негайно припинити будів-
ництво, «UPG» продовжує буду-
вати АЗС. Листа з приписом було 
направлено на адресу забудовника 
до міста Коростеня, але звідти на-
дійшло СМС-повідомлення, що 
адресат відмовився отримати ре-
комендованого листа. Що робити 
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 багато-
поверхівок, що неподалік про-
спекту Незалежності, 29, вдалося 
самим отримати на руки доку-
мент від ДАБІ, в якому йдеться 
про те, що будівництво має бути 
негайно зупинено через численні 
порушення.

У суботу, 21 грудня 2019 року, 
виконавчий комітет Житомир-
ської міської ради прийняв рі-
шення про припинення будів-
ництва АЗС «UPG». Це рішення 
підтримали всі 7 членів виконав-
чого комітету одноголосно.

Місцеві мешканці, отримав-
ши підписане рішення виконав-
чого комітету, поїхали на місце 
будівництва встановлювати ка-
мінь, який фізично заблокує не-
законне будівництво АЗС «UPG». 
На місці відбулися зіткнення між 
жителями району і так званими 
охоронцями «UPG». Була викли-
кана поліція, – заявив тоді на ви-
конкомі заступник мера Сергій 
Кондратюк.

Рішення про припинення бу-
дівництва прийнято внаслідок 
нових обставин. З'ясувалося, що 
компанія «UPG» не проводила 

ані екологічну експертизу, згідно 
з вимогами старого законодав-
ства, ані оцінку впливу на на-
вколишнє середовище, згідно 
з новим законом, прийнятим 
у 2017-му році.

Крім того, компанія не пого-
дила у Житомирській міськраді 
схему проїзду – виїзду велико-
габаритної будівельної техніки, 
що здійснює будівельні роботи. 
Схема проїзду, яку компанія на-
дала і погодила в управлінні па-
трульної поліції, не відповідала 
дійсності, тобто була фейковою, 
підробленою.

На підставі цих та інших чис-
ленних порушень 18 грудня ДАБІ 
видала припис про негайне зупи-
нення будівництва. Цей припис 
було відправлено у департамент 
містобудування Житомирської 
міської ради, однак співробітник 
департаменту відмовився його 
приймати і воно було відправлено 
до міської ради рекомендованим 
листом, що значно збільшує тер-
міни – до 14 днів.

Незважаючи на офіційну за-
борону контролюючих органів, 
будівництво триває досі, і дуже 
активно, навіть уночі.

У п'ятницю, 20 грудня, обуре-
ні байдужістю та навмисним бло-
куванням зупинки будівництва 
АЗС «UPG» жителі будинків по 
проспекту Незалежності при-
йшли на зустріч батьків футбо-
лістів – учнів спортивної школи 
«Полісся» – з мером Житомира 
Сергієм Сухомлиним, присвя-
чену розвитку футболу в Жи-
томирі. Саме там, на зустрічі, 
почався скандал: між юристом 
і громадським активістом Макси-

мом Мелешком і мером виникла 
невелика перепалка.

Згодом ініціативна група 
жителів, журналісти і радник 
мера Олександр Черняхович ви-
їхали на місце будівництва, де 
побачили на власні очі, що на-
віть увечері, після 20:00, роботи 
активно тривають.

Охоронці ТОВ «Армада 11» 
не пропустили нікого – ні пред-
ставників влади, ні журналістів, 
ні навіть поліцію – на територію 
будівництва. Припис про те, що 
будівництво має бути зупинено 
негайно, співробітники «UPG» 
отримати, а тим більше викона-
ти, відмовилися.

В суботу, 21 грудня, вже 
з представниками міської вла-
ди та комунальних служб були 
встановлені бетонні блоки для 
блокування роботи з будівни-
цтва АЗС.

Але вже наступного дня, у не-
ділю, 22 грудня, о 12:00 жителі 
найближчих до будівництва АЗС 
«UPG» будинків перекрили про-
спект Незалежності і вимагали 
приїзду Президента.

«Інших законних способів 
впливу на владу у нас просто 
немає», – кажуть люди.

Після, здавалося б, примар-
ного торжества справедливості, 
коли рішенням виконавчого ко-
мітету Житомирської міськра-
ди від 21 грудня 2019 р. доступ 
будівельної техніки на будівни-
цтво був заборонений і офіцій-
но у присутності журналістів, 
представників влади та поліції 
встановлені бетонні блоки, ста-
лося неймовірне для правової 
держави, але не для України.

За словами протестуваль-
ників, після перекриття дороги 
будівництво призупинилося, про 

акцію люди повідомили поліцію. 
Жителі просили вибачення за 
незручності, створені для водіїв, 
які виникли через протест, але 
люди в розпачі і просто не зна-
ють, що робити. Тим часом на 
проспекті Незалежності у неділю 
утворився чималий затор.

Вдень 22 грудня, близько 
13:00, на місце прибув началь-
ник поліції Житомира. Він по-
обіцяв жителям, що роботи 
не вестимуться у неділю, і по-
просив припинити перекриття 
проспекту Незалежності. Жителі 
розійшлися, однак за 20 хвилин 
роботи поновилися.

Стали відомі деякі подроби-
ці суботнього зняття бетонних 
блоків на під'їздах до будівельної 
ділянки. О 17:00 на місце приїхав 
заступник мера Сергій Кондра-
тюк і, незважаючи на прийняте 
вранці рішення виконкому, дав 
команду прибрати блоки, які 
сам і встановив раніше. Жодних 
документальних обґрунтувань 
надано не було. «Цинізм місцевої 
влади просто вражає. Цього ж 
дня, о 17:00, на будівництво при-
їхав Сергій Кондратюк, і блокучі 
блоки прибрали, а будівництво 
продовжилося», – повідомив жур-
налістам один із жителів мікро-
району Володимир.

«Між мешканцями та охо-
ронцями АЗС знову відбулися зі-
ткнення, і оскільки керівництво 
поліції виїхало, копи в конфлікт не 
втручалися», – розповів нам один зі 
свідків того, що відбувалося.

Таким чином, є припис від-
повідних державних органів при-
зупинити будівництво, є також 
відповідне рішення виконкому 
з цього ж питання, ведеться ак-
тивний протестний рух місцевих 
мешканців, містяни роблять став-
ки на переможця, а міська влада 
нічого не хоче робити та виправ-
ляти власні помилки. Представ-
ники забудовника демонструють 
повне нехтування законами та 
продовжують вже визнане неза-
конним будівництво АЗС.

Битва за «UPG»: палаючі шини,  
перекриття доріг та безсилля влади і закону

Ірина Хоцька

Під час позачергового засі-
дання 23 грудня 2019 року ви-
конком Житомирської міської 
ради скорегував тарифи на те-
плову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачан-
ня, послуги з централізова-

ного опалення і постачання 
гарячої води.

Зауважимо, що таке ново-
введення набуде чинності вже 
з 1 січня 2020 року.

«Мешканці будинків, які об-
ладнані лічильниками, плати-
тимуть 1558,92 грн/Гкал (з ПДВ). 
Для тих, у кого лічильників не-
має, тариф становитиме 37 грн 

за 1 кв. м протягом опалюваль-
ного періоду (з ПДВ)», – йдеться 
у повідомленні, розміщеному 
на офіційному сайті Житомир-
ської міської ради.

Зазначається, що за загаль-
ним підрахунком ціна на опа-
лювання орієнтовно здешевшає 
на 5%, а гаряча вода – на 3% від-
носно попередньої тарифікації.

У Житомирі знизили тарифи 
на опалення і гарячу воду



20 Середа, 25 грудня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Корисно

Ірина Хоцька

2020 рік за східним 
календарем настане 
аж 25 січня 2020 року.

Зауважимо, що майбутній 
рік прийде до нас під знаком 
Білого Сталевого Щура. Саме 
цей знак і починає дванадця-
тирічний цикл китайського 
календаря, тому цей період 
вважатиметься значущим для 
кожного з нас. А це лише сим-
волізація того, що вже настав 
той час, коли варто намічувати 
плани на найближчі 12 років, бо 
успіх буде дійсно гарантований 
у всіх починаннях для кожного!

Хто такий щур  
у cхідних традиціях?

За давньою легендою, він і є 
тією самою тотемною твариною, 
що прийшла на зустріч з Буд-
дою і першою отримала право 
відкрити східний календар. 
Також в Азії люди асоціюють 
щура з багатством і благополуч-
чям, чистотою і доброчесністю, 

його поважають і люблять. А от 
у Китаї щур – це взагалі націо-
нальний герой, адже саме він 
приніс голодуючим людям ри-
сове зернятко.

Рекомендації з підготовки 
та оздоблення будинку до 
святкування Нового року

Щур – дуже охайний гризун, 
тому ще до настання самого свя-

та треба ретельно прибратися 
в помешканні. Не варто нехту-
вати генеральним прибиранням. 
До того ж приділіть особливу 
увагу миттю вікон, адже саме 
через них, за легендами, в бу-
динок повинні увійти благо-
получчя і удача. Попередньо 
будинок треба очистити від 
непотрібних речей, адже якщо 
щось не використовується або не 
носиться протягом року, значить 

вже перетворилося на мотлох. 
Одразу після цієї маніпуляції 
варто розпочати оздоблення 
квартири. Добре в інтер'єрі ви-
глядатимуть дрібнички з нату-
ральних матеріалів, гірлянди, 
сніжинки і ліхтарики. До речі, 
щур любить все натуральне, 
тому у цьому році при виборі 
святкового дерева спиніть свій 
вибір на натуральній ялинці.

Місце зустрічі свята  
та бажаний одяг

Щури мають колективну 
психологію, тому зустрічати Но-
вий рік краще у веселій компанії 
друзів або ж рідних. У новорічну 
ніч треба уникати конфліктів, 
суперечок та лайки. Суворо за-
боронено відверто нудьгувати 
та зустрічати свято на самоті.

Цей рік пройде під егідою бі-
лого кольору. Допустимі також 
сірі, сріблясті та темні кольорові 
відтінки. А от розмірковуючи над 
тим, що саме одягнути в ново-
річну ніч, можна зупинитися на 
елегантних вбраннях у пастель-
них або ж кавових відтінках. При 
цьому одяг має бути зручним та 
лише з натуральних тканин. До-
повнити образ можна за допомо-

гою яскравих металевих (золотих, 
срібних) аксесуарів (пояс, клатч, 
рукавички) або прикрас (підві-
сок, кулонів, брошок). Як ніколи 
актуальними стануть аксесуари 
з тваринного хутра.

Ошатний стіл –  
добрий господар

Святковий стіл є головним 
атрибутом Нового року. Його 
необхідно правильно декорувати 
і лише в одному стилі. Напри-
клад, доречними стануть свічки 
у поєднанні зі сріблястим посу-
дом та білою скатертиною.

Потрібно відповідально піді-
йти до святкового меню. Щури 
люблять смачно і ситно попо-
їсти, доїдають все до останньої 
крихти. Тому страви повинні 
бути різноманітними і відповід-
ні за обсягом, а миття брудного 
посуду краще відкласти на на-
ступний день.

«Миша гризе все, що може», – 
говорить народна мудрість. А це 
означає лише те, що готувати 
можна будь-що, проте без де-
лікатесів. На новорічному столі 
обов'язково повинні бути при-
сутніми страви з м'яса і риби, 
сири, а також фрукти і овочі.

Всі ми з нетерпінням чека-
ємо свят. Господині планують 
святковий стіл заздалегідь, щоб 
не упустити жодної деталі. Рідні 
і близькі купують один одному 
подарунки. І ось з настанням 
довгоочікуваних днів всі зану-
рюються у святкову метушню.

А чи достатньо уваги в цей 

час було приділено вашому 
здоров’ю та чи немає загрози, 
що під час свят організм нагадає 
про себе у неприємний спосіб?

Такої гарантії немає ні в кого. 
І тому, як би вам не хотілось про 
все забути та зануритись з голо-
вою у веселощі, не забувайте слід-
кувати за самопочуттям своїм та 

своїх близьких, щоб не допустити 
важких станів та ускладнень.

На що потрібно звернути 
увагу та що робити, якщо в такі 
довгоочікувані свята здоров’я не-
сподівано подарувало вам не-
приємний подарунок.

Всі повинні розуміти, 
що є симптоми, коли 
звернення за медич-
ною допомогою пови-
нно бути негайним (ур-
гентним), і симптоми, 
коли слід у плановому 
порядку записатися до 
лікаря.

Симптоми, коли  
ми дзвонимо у 103:

• Різкий біль в епігастрії 
(верхня частина живота, безпо-
середньо під грудиною, відпо-
відна проєкції шлунка на пере-
дню черевну стінку) або в інших 
відділах живота, який приймає 
наростаючий характер та не зні-
мається спазмолітиками.

• Будь-яка кровотеча вну-
трішня (поява крові в блювот-

них масах, в сечі або в калі, 
різке падіння АТ) чи зовнішня 
(масивні порізи, колото-різані 
рани та ін.).

• Кількаразове нестримне 
блювання, сильна нудота, після 
якої не наступає полегшення.

• Різке підвищення або зни-
ження артеріального тиску.

• Запаморочення, порушен-
ня мови, втрата свідомості.

• Будь-які травми, порізи, за-
бої, які супроводжуються пору-
шенням цілісності шкірних по-
кривів, набряком м`яких тканин, 
також якщо у місці травми при 
тактильному дотику відчуваєть-
ся сильний біль, патологічні ви-
гинання кінцівок.

• Стискаючий або пекучий 
біль в області грудної клітини, 
що не знімається нітрогліцери-
ном.

• Задишка-тахіпное при 
незначному фізичному наван-
таженні або у спокої, напади 
утрудненого вдиху чи видиху.

Симптоми, коли 
потрібно записатися на 
консультацію до лікаря 
у плановому порядку:

• За останні дні у вас ви-
никав частий головний біль.

• Ниючі больові відчуття 
з боку внутрішніх органів.

• Нездужання і порушення 
сну.

• Запаморочення, які ви-
никають постійно або періо-
дично.

• Постійна слабкість і апа-
тія.

• Порушення нормальних 
показників артеріального 
тиску, які супроводжуються 
постійними перепадами, по-
рушення серцевого ритму.

• Підвищення температу-
ри тіла більше 37,5, яке триває 
більше 1 доби і супроводжу-
ється катаральними явищами.

• Тривалий кашель, сухий 
чи вологий.

Звичайно, це не весь пере-
лік симптомів, а лише основні, 
на які варто звернути вашу ува-
гу. Загальні причини, які мо-
жуть спровокувати дані стани 
у святкові дні, – це насамперед 
переїдання жирною та гострою 
їжею, вживання великої кіль-
кості алкогольних напоїв та на-
явність хронічних захворювань 
в анамнезі.

Секрети Нового року-2020: потаємні хитрощі, 
що принесуть родинне щастя у високосний рік!

Що робити, якщо стало погано під час свят
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

"G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ 
ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, ЗМІНИ 
ПО 12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. 097
2261010;0932261010;0952261010

•	Авто на	дизель.	Пропоную	переоблад-
нання	на	дизель	ВАЗ	Нива,	Нива	Шевро-
лє,	УАЗ	всіх	моделей,	ГАЗ	Волга,	газель.	
Державна	сертифікація	та	регістрація.	
Продаж	підготовлених	двигунів	з	Євросо-
юзу.	Досвід.	Гарантія.	0673797556

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

•	Доглядальниці за	старшими	та	хворими	
людьми	в	Польшу,	бажано	д/р,	ч/ж,	бажано	
знання	польської	мови.	Проживання	та	
харчування	за	рахунок	сім	ї.	офіційне	пра-
цевлаштування.	Ліц.№624	від	07.06.2016	
0964292774,0669096449

ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВ-
НИКИ В ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ЮВЕЛІРНИЙ 
БІЗНЕС ПРОЕКТ "В2В". ЩОТИЖНЕВА 
ОПЛАТА 4000-5000 ГРН. 0962353867

• ЗВАРЮВАЛЬНИК - РИХТУВАЛЬНИК 
ПОТРІБНО НА РОБОТУ З НАВИЧКАМИ 
МАЛЯРА ДЛЯ РОБОТИ З КУЗОВАМИ АВ-
ТОБУСІВ БОГДАН В М.КИЄВІ. ЗП 25000 
ГРН. ЖИТЛО. 0509003444

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

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

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

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	

15/15.	З/п	9000	грн.	Харчування,	про-

живання	 за	 рахунок	 підприємства.	

0734069918,0952858119

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ УБОР-
ЩИКОВ, ДВОРНИКОВ, ОПЕРАТОРОВ 
ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН ДЛЯ УБОРКИ 
ОФИСНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ Г.ЖИТОМИР. Г/Р ПОДБИРАЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНО. З/П 250 ГРН/ДЕНЬ 
0974233664

•	Регіональний торгівельний	представ-
ник	по	засобах	захисту	рослин.	Вітаєть-
ся	агрономічна	освіта	та	наявність	осо-
бистого	автомобіля.	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 ЗАПРОШУЄТЬ-
СЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕК-
ТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ НЕ 
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НА-
ВЧАННЯ. З/П 7500-8000 ГРН. ОФІЦІЙ-
НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728

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

•	Спеціаліст з	фарбування	автомобі-

лів,	рихтувальник,	автослюсар	на	СТО	

в	м.	Житомир.	Деталі	обговорюються.	

0674048782

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 

ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 

0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 

ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕНТРІ  МІСТА, 

250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 

0665711000,0977228822
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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.

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТО-

БУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА 

ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, 

ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО 

УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331,(

093)2613742,(097)7266640

•	Причепи автомобільні	ТМ	"Лев",	1-2х	

осні.	Розміри:	1,1х1,	3	-	3,6х1,	6.	У	вироб-

ництві	використовуємо	високоякісній	метал	

і	німецькі	комплектуючі	(ресори,	клямки,	

замки).	Гарантія	5	років.	Розсрочка.	За-

вод-виготівник.	0671181888,0503098085

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Преспідбирачі, комбайни,	плуги,	сівалки,	

дискові	борони,	обприскувачі	та	інша	с/г	

техніка	нова	та	б/в.	0978428102

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

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТО-
БУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА 
ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, 
ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО 
УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331,(
093)2613742,(097)7266640

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	допо-
мога	без	довідок,	застави	та	поручите-
лів	від	5000	до	500000	грн.	Виводимо	з	
чорних	списків.	Пенсіонерам	та	непра-
цевлаштованим.	eurocredit.nethouse.ua	
Ген.	Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	
(095)8620855;(097)3670476

МІЖНАРОДНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ Р ІВНЕ- (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 . В О Л . - В О Л И Н С Ь К И Й - 0 8 . 1 5 , 
М.НОВОВОЛИНСЬК-08.45; З АС 
М.ВАРШАВА-08.20, М.ЛЮБЛІН-11.30, 
М.ЗАМОСЦЬ-13.05, М.ГРУБЕШУВ-14.00. 
(099)2861600,(067)9112004

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ БАКАЛАВРА СЕ-
РІЯ В17 № 170979, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
ВВААЖТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА 
БОЙОВИХ ДІЙ СЕРІЯ МВ №036332, ВИ-
ДАНЕ НА ІМ'Я АЛЕКСІЮК ЄВГЕНІЙ ВІ-
КТОРОВИЧ ВВААЖТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОР-
НОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, ВИДАНЕ НА ІМ"Я 
ВОРОБЕЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ, СЕ-
РІЯ А № 500235 ВВААЖТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПО-
СВІДЧЕННЯ СЕРІЯ ТП 648336 ВИДАНЕ 
НА ІМЯ ШЕВЧУК АРТЕМ БОГДАНОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	

сучасні,	прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	

термомеханічний	регулятор	тяги,	площа	

обогріву	100-300м2.	Власне	виробництво	

"Канівський	механічний	завод".	www.frezer.

com.ua,	0961059178,0473631062

•	Продається карабін	КО38.	Ціна	дого-

вірна.	0972872846
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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

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 3-кімн. квартира заг.пл. 108,2 м.кв., за адресою: м. Житомир, майдан Польовий,10 
кв.1. Дата торгів: 15.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №396725;

2. 3-кімн. квартира заг.пл. 49.3 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Героїв Малинського підпілля, 9, кв.7. Дата торгів: 16.01.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №397349 (уцінено лот № 386403);

3. Житл. будинок заг.пл. 81.6 кв.м. житл.пл. 44.5 кв.м. з надвірн. будівлями, спо-
рудами та зем.ділянка пл. 0.0493 га К/Н1810700000:02:032:0132 за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Карбишева, 30-а. Дата торгів: 16.01.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №397340 (уцінено лот № 388619);

4. 4-кімн. квартира заг.пл. 82,1 кв.м., житл.пл. 48,6 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., Андрушівський р-н, м. Андрушівка, вул. І. Франко 67, кв.54. Дата торгів: 16.01.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №397284;

5. Зем.ділянка К/Н1820986001:01:002:0227, пл. 0.25 га за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с.Ставище, вул. Леніна, 133. Дата торгів: 20.01.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №397843.   
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ГОРОСКОП на 2020-й рік
ОВЕН
Амбітним та непосидючим Овнам 

у 2020 році заради успіху доведеться 
стати лояльнішими, а інколи – хитрі-
шими. Варто бути пильними, слідкувати 

за кожною своєю дією, аби не наробити помилок. Рік 
Щура дозволить почати нове життя: знову закохатися, 
отримати освіту, змінити імідж. І якщо Овни не зійдуть 
з наміченого шляху, то знайдуть своє щастя. У новому 
році варто більше часу приділяти своїй сім’ї, навідати 
далеких родичів. Овнам потрібен відпочинок, тому 
у 2020 чудовою ідеєю буде поїздка до іншої країни. 
Вона відкриє вам нові можливості та безцінний досвід. 
Піклуйтеся про своє здоров’я. У разі перших сигналів 
недуги – звертайтеся до лікарів.

ТЕЛЕЦЬ
Страхи, невпевненість та тривога – все 

це Тельцям варто залишити у 2019, адже 
2020 рік буде для них дуже потужним. 
Тельці зможуть втілити свої бажання та 

реалізуватися у тому, до чого вони прагнули. Ентузіазм, 
хитрість та впертість допоможуть вам не відступа-
ти і йти далі, незважаючи ні на що. Це саме те, чого 
Тельцям не вистачало. Ваша активність та енергія, 
що буде особливо сильною, допоможуть вам стати 
успішнішими у професії. Також для Тельців почнеться 
рік кохання. Одинокі рогаті зможуть знайти свою 
справжню любов, а сімейні – зміцнити свої стосунки 
та вивести їх на новий рівень.

БЛИЗНЮКИ
Лінивим та розслабленим Близнюкам 

у 2020 році прийдеться стати активни-
ми та пильними. Новий ритм життя 
спочатку не сподобається розміреним 
Близнюкам, що так часто піддаються 

зміні настрою та бажань, проте заради того, аби по-
чати новий етап життя, вони звикнуть та дякувати-
муть долі за шанс почати все інакше. Нова професія, 
нові можливості – все це допоможе Близнюкам стати 
успішнішими у новому році. Кохання буде грати дуже 
важливу роль для зодіаку у році Щура, проте Близ-
нюкам варто більшу увагу приділяти кар’єрі, адже є 
можливість спіймати удачу за хвіст та впустити у своє 
життя багато грошей та прибуткових проєктів.

РАК
Для Раків почнеться рік удачі та від-

починку. Нарешті ви зможете відпус-
тити усе зайве зі свого життя та почати 
новий рік без переживань та страхів. Рік 
Щура наповнить ваше життя успіхом 

та новими можливостями. Частіше виходьте в люди: 
нові знайомства та захоплення відкриють нестандартні 
шляхи реалізації та допоможуть знайти нове кохан-
ня. Літо для Раків – найбільш сприятливий період 
для самореалізації та розвитку. Вам здаватиметься, 
що ви можете все. Енергія та життєвий потенціал 
будуть вашими супутниками у новому році, а радість 
та удача посміхатимуться вам у будь-яких починаннях. 
Головне – не сидіти на місці, інакше ви упустите цей 
чарівний час.

ЛЕВ
Рік Щура «прокатає» Левів із вітер-

цем… на американських гірках. Це буде 
рік високих підйомів та падінь, проте 
рік навчить Левів бути стійкішими, 

впевненішими та хитрішими. Щур допоможе Левам 
у любовній сфері. Новий рік буде багатим на нові 
знайомства, що допоможе їм знайти своє справжнє 
кохання. Астрологи радять Левам бути чеснішими 
із собою та іншими, перестати сприймати дрібниці 
близько до серця, повірити в себе і не піддаватися 
страхам. Якщо представники цього знаку зможуть 
впоратися зі своїми недоліками, то новий рік стане для 
них щасливим. У кар’єрі Левам не варто відступати 
від позицій: зберігайте активність та запал, це виведе 
вас на новий рівень та покращить ваше фінансове 
становище.

ДІВА
Щирість та доброта Дів допоможе 

зменшити кількість конфліктів та непо-
розумінь у новому році. Ви зрозумієте 
свої помилки та почнете працювати над 

собою. Також рік Щура дозволить Дівам зміцнити 
стосунки із сім’єю та коханою людиною, а одиноких 
Дів чекає справжній подарунок долі – людина, що 
зробить їх життя щасливим та дозволить вийти на 
новий рівень. Якщо Діви почнуть вкладати свої сили 
в кар’єру, то це принесе їм великі доходи та можливість 
отримати цікаві проєкти. Це час змін, який допомо-
же Дівам спробувати себе у чомусь новому та стати 
успішними. Не варто забувати про здоров’я.

ТЕРЕЗИ
Терезів чекає плідний та незвичайний 

рік. Час прокидатися та звертати гори. 
Нові можливості подарують Терезам 
стабільне фінансове становище, пере-

моги у різних сферах та нові звершення. І нехай бо-
ротьба за місце під Сонцем може здаватися Терезам 
виснажливою, воно того варто. Новий рік допоможе 
представникам даного знаку встати на ноги, зміцнити 
свої позиції та впевнено йти до мети, підкорюючи нові 
і нові вершини. У любовній та сімейній сфері варто 
бути особливо уважними – не забувайте, що дуже 
важливо підтримувати контакти з сім’єю та проводити 
більше часу з коханою людиною.

СКОРПІОН
Контролювати емоції, бути більш 

лояльними та прислухатися до оточу-
ючих – ось що радить Щур Скорпіонам 
у новому році. Ці сильні представники 

зодіаку повинні нарешті зібратися докупи та почати 
робити щось, що буде приносити їм задоволення та 
нові можливості. Новий рік також може подарувати 
Скорпіонам переїзд до іншого міста чи країни, де їх 
чекатимуть випробування та новий досвід. Варто бути 
обережнішими, але не відступати від своїх бажань та 
позицій. Наполегливість допоможе Скорпіонам стояти 
міцно та не проґавити удачу. Скорпіонам радять змен-
шити егоїзм та більше піклуватися про оточуючих. 
Це додасть нових сил та зміцнить ваш дух.

СТРІЛЕЦЬ
Стрільців новий рік навчить йти на 

поступки, бути стриманішими та уваж-
ними до своїх слів та дій. Це стосуєть-
ся усіх сфер життя. У іншому випадку 

Стрільців чекає розрив стосунків, як особистих, так і ді-
лових, та колосальні втрати. Якщо Стрільці попрацю-
ють над собою, то конфліктів та неприємностей можна 
буде уникнути. До того ж новий рік буде багатим на 
різні випробування та дрібні неприємності. Варто 
пам’ятати, що незважаючи на це потрібно залишатися 
оптимістами. Саме оптимізм та позитивне мислення 
допоможуть вам пережити усі негаразди впевнено та 
безболісно. Будьте ближче до сім’ї, це буде слугувати 
ліками та наповнить вас новими силами та мудрістю.

КОЗЕРІГ
Козерогів чекають кардинальні зміни 

у 2020 році. Життєві обставини змусять 
вас змінитися, стати добрішими та від-
критішими. У новому році не бійтеся 
просити допомоги, самостійно впо-

ратися буде важко. Уникайте конфліктів та сварок, 
адже вони можуть мати для вас негативні наслідки. 
Особливу увагу варто приділяти сім’ї. Можливо, хтось 
із ваших близьких не отримує від вас уваги, тому не 
забувайте бути з ними ближче. На роботі будьте до-
брозичливі та спокійні, це допоможе покращити від-
носини з керівництвом та колегами. У 2020 році ви 
зможете чудово попрацювати над собою та змінитися, 
якщо відкинете егоїзм та гнів.

ВОДОЛІЙ
Для Водоліїв 2020-й рік стане роком 

випробувань та дрібних труднощів, про-
те не варто одразу засмучуватися, адже 
це дозволить Водоліям зрозуміти свої 
бажання та нарешті втілити давні мрії. 

Саме труднощі перевиховають Водоліїв, подарують 
їм нові знання та досвід, а також допоможуть карди-
нально змінитися. Також у році Щура Водоліям піде 
на користь зміна іміджу, діяльності та навіть місце 
проживання. Не варто топтатися на місці. Якщо ви хо-
чете, щоб рік пройшов для вас позитивно, обов’язково 
працюйте над собою. Частіше бувайте з сім’єю, це 
зміцнить ваші стосунки та подарує неабияку під-
тримку.

РИБИ
Нарешті для Риб відкриті усі шляхи 

реалізації. Досить вагатися та виправ-
ляти помилки. Почніть працювати над 
собою та своїм майбутнім. Це час, коли 

Риби зможуть знайти справу свого життя та отри-
муватимуть від неї немалий прибуток. Вам варто 
бути ближчими до друзів та рідних. Варто зменшити 
кількість конфліктів із коханою людиною. Зрозумійте, 
що Щур вимагає від вас конструктиву та спокою, 
саме це допоможе врівноважити усі сфери та стати 
щасливими. Припиніть жити ілюзіями і почніть 
дякувати за те, що маєте. Реалізовуйте свої ідеї та 
проєкти. Забудьте про страхи: у 2020 році варто бути 
впевненими у своїх силах.
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Шпигуни під прикриттям
Жанр: мультфільм

Ланс Стерлінг (Вілл Сміт) – неперевер-
шений шпигун. У справі рятування світу 
йому немає рівних. Він впевнений в своїх 
силах, розумний, досвідчений та вправний. 
Повна його протилежність це Уолтер (Том 
Голланд). Він геніальний винахідник, проте 
більш незграбного хлопця годі й шукати. Усі 
розроблені Уолтером гаджети використовує 
у своїй роботі Ланс. Та коли над світом нави-
сла чергова загроза ці двоє усвідомили, що 
мають щось змінити у своєму стилі роботи. 
І якщо у нових умовах вони навчаться пра-
цювати як міцна команда, то ніхто не зможе 
стати їм на заваді.

Зоряні війни: 
Скайвокер. Сходження
Жанр:  фантастика, фентезі, 
             бойовик, пригоди
Події фільму розгортаються після 

показаних у епізоді VIII «Зоряні війни. 
Останні Джедаї». Фільм завершує не-
ймовірну історію сім’ї Скайвокеров, яка 
триває вже більше ніж 40 років. Стрічка 
обіцяє дати відповіді на всі загадки з 
попередніх серій. На вас чекатимуть 
старі та нові герої, унікальні світи та 
незабутні мандрівки по краю Галактики. 
Це буде справжній грандіозний фінал 
фантастичної саги!

Чорне Різдво
Жанр: жахи, трилер

У легендарному Коледжі Хоуторна із 
двохсотрічною історією закінчився черго-
вий семестр і почалися канікули. На носі 
Різдво, для молоді це час для відмінних 
відпадних вечірок, моря алкоголю та без-
ладних зв'язків. Деяким дівчатам із се-
стринства в гуртожитку стає не так весело, 
коли одна студентка пропала безвісти. На 
полювання вийшов загадковий чоловік 
у чорній масці, який планує знищувати 
дівчат одну за одною. Із кожним новим 
убивством вони задаються питанням, а 
кому з хлопців можна взагалі довіряти? 
Хто би не стояв за всім цим, дівчата не 
планують ставати його жертвами.

Тільки диво
Жанр: пригоди, фентезі
Батько 17-річного Северина захищав рід-

не мальовниче містечко від руйнівного льоду, 
що все наступає. Цей населений пункт, що 
розташований серед величних гір, уже цілих 
сім років страждає від безперервної зими... 
І в такий нелегкий час батькові Северина 
може допомогти тільки один відомий лікар, 
якого потрібно привезти. Небагатий, але 
відважний і добродушний хлопець заради 
свого батька готовий відправитися на край 
світу, пройти найнеймовірніші пригоди, щоб 
його врятувати, адже часу залишилося мало. 
За порогом дому на нього чекають летючі іс-
тоти, підступні вороги, стихійні лиха, а також 
справжні любов і дружба.

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
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