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У Житомирі подорожчав  
проїзд: де і скільки платити 
та як зекономити

СОЛОДКА ЗМОВА,  
або Як збагатитися на дітях

Як мер Сухомлин власнику 
АЗС UPG вартість 

занижував, або Хто кому 
три мільйони винен

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

с. 12-13
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Руслан Мороз

У Житомирі керівництво 
області вручило державні на-
городи жінкам області, яким 
присвоєно почесне звання 
«Мати-героїня».

Президент України Володимир Зелен-
ський підписав указ № 893 «Про присвоєння 
почесного звання «Мати-героїня». Почесне 
звання отримали 847 українських жінок, 
серед яких 26 жительок Житомирщини.

Указом відзначені багатодітні матері, 
які виховали до восьмирічного віку п'ятьох 
і більше дітей, створили належні умови для 
їхнього інтелектуального, фізичного та духо-
вного розвитку.

Церемонія вручення почесного звання 
«Мати-героїня» пройшла в малому залі ОДА 
10 січня 2020 року.

Нагороди отримали відповідно до Указу 
Президента України від 07.12.2019 № 893/2019:

• Пилипенко Людмила Валеріївна,
• Сушицька Надія Валеріївна,
• Олійник Тетяна Іванівна,
• Іллюк Тетяна Олексіївна,
• Красавіна Світлана Євгеніївна,
• Романчук Наталія Петрівна,
• Шваб Марія Вікторівна,

• Білик Ірина Сергіївна,
• Мичківська Світлана Павлівна,
• Пась Світлана Василівна,
• Ковальчук Любов Віталіївна,
• Іванчук Валентина Антонівна,
• Войтович Тамара Федорівна,
• Лупаіна Людмила Михайлівна,
• Майстер Валентина Федорівна,
• Мирончук Катерина Валентинівна,
• Потапчук Марія Олексіївна,
• Пишняк Надія Євгенівна,

• Ковальчук Марія Олексіївна,
• Ковальчук Тетяна Іванівна,
• Марчинська Тетяна Олександрівна,
• Демчук Світлана Оксентіївна,
• Коваль Лілія Антонівна,
• Луцкова Наталія Миколаївна,
• Роман Надія Петрівна,
• Савченко Тетяна Анатоліївна
Довідково. З 2004 року на Житомирщині 

почесне звання «Мати-героїня» отримали 
10 988 багатодітних матерів.

Космічний си-
мулятор «Еней» не 
має жодних анало-
гів у нашій країні, 
а його загальна вар-
тість сягає понад 1 
мільйон гривень.

«Це перший космічний си-
мулятор в Україні. Ми назвали 
його «Еней». Він унікальний тим, 
що не є віртуальною реальністю, 
котру ми можемо побачити крізь 
окуляри. Він має екран, а також 
кабіну для двох пілотів, де вста-
новлені цікаві інструменти. Лю-
дина за один раз може дізнатися 
лише 10–15% з того, що тут є. 
До речі, ми одразу продумали 
програму роботи зорельоту для 
відвідувачів, яка базується на 
простих речах, а переходить до 
складних. Наприклад, що треба 
робити, аби злетіти, яка відстань 
до Місяця чи іншої планети. Це 
дозволить, щоб людина за 5–10 

хвилин перебування в зорельо-
ті знала діаметр Землі, відстань 
до інших планет. Усе доповне-
но інтерактивною дією, таким 
чином краще сприймається 
інформація. На якомусь рівні 
себе навіть можна відчути космо-
навтом», – розповів детально про 
вітчизняний проєкт розробник 

зорельоту Євген Корольов.
Зазначимо, що розробкою 

та виготовленням зорельоту 
займався багатотисячний штат 
працівників компанії «Лінкстар», 
що спеціалізується на інновацій-
них розробках в області високих 
технологій. Для цих людей до-
свід роботи над даним проєктом 

став першим у житті.
«Для нашої компанії – це 

перший досвід роботи над кос-
мічним напрямком, адже раніше 
ми виготовляли лише авіаційні 
тренажери», – додав до своїх слів 
Євген Корольов.

А тим часом керівництво та 
працівники музею ім. С. П. Ко-
рольова також разом із відвід-
увачами та вченими розділяють 
свою радість з приводу поповне-
ння арсеналу експонатів у вистав-
ковому залі музею.

«Наш музей націлений 
у майбутнє, тому для нього 
такий тренажер важливий, бо, 
може, він когось надихне на 
вибір майбутньої професії, ви-
вчення якихось дисциплін. Ми 
давно перетворилися на освіт-
ній центр, і така освітня місія 
реалізується і через цей проєкт. 
Сподіваємося, що колись до нас 
прийде людина, яка стане на-
ступним Корольовим або Ілоном 
Маском», – зауважила заступни-
ця директора музею ім. Сергія 
Корольова Вікторія Четвертак.

У Житомирській ОДА вручили 
нагороди матерям-героїням

У музеї ім. С.П. Корольова презентували 
новий експонат, що дозволяє побачити 
красу космосу за 5 хвилин

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні  
наші читачі!  
Дорогі  
житомиряни!

Ще раз маю нагоду привітати 
вас усіх із Новим роком, з яким 
ми традиційно пов‘язуємо чи-
мало оптимістичних сподівань. 
З оптимізмом нам поки що не 
щастить, бо вже перша січне-
ва декада принесла в Украї-
ну чорну звістку про загибель 
українського літака і наших 
співгромадян у небі над Теге-
раном. Ми вкотре переконує-
мось, що у сучасному світі не-
має дрібниць і навіть святкова 
пора здатна пофарбувати наше 
життя у трагічні кольори. І все ж 
будемо сподіватися, що фаталь-
на катастрофа, яка позначила 
старт України у 2020-му році, 
стане важким, але повчальним 
уроком для нашої держави, для 
наших урядовців і, зрештою – 
для кожного із нас.

Святкова новорічно-різдвя-
на пора для українців у цьому 
році видалася не вельми радіс-
ною, маловтішною, а трагедія 
в іранському небі однозначно 
пригасила традиційно жартів-
ливо-безтурботний і завжди 
оптимістичний настрій жителів 
наших міст і сіл. Водночас ми 
отримали звістку у вигляді знаку 
біди, яка повинна нас насторо-
жити, а ще більше – згуртувати, 
зміцнити, мобілізувати. Адже 
давно відомо, що негаразди 
і біди завжди легше долати у 
єдності, а солідарна підтримка 
та взаємодопомога у багатьох 
випадках може стати найкра-
щою поміччю у найскладніших 
ситуаціях.

І все ж таки, незважаючи на 
сумні події, які нам доводиться 
долати і переживати, не забу-
ваймо про ті світлі і життєдайні 
настрої, які традиційно виру-
ють у нашому щоденному житті 
на початку року, позначеному 
низкою прекрасних свят. Отож 
святкуймо, шануймося, єднай-
мося і пам’ятаймо про найкращі 
людські чесноти, а також про за-
вжди нами очікувану Божу ласку 
і турботу. І нехай нам щастить!

З повагою 
Олександр Васильковський

КОЛОНКА
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ВОДОХРЕЩА. Історія,  
традиції, прикмети і погода

Водохреща, Хрещення  чи Йор-
дан – народно-релігійне свято, ко-
тре православні та греко-католики 
святкують 19 січня. Воно є останнім 
святом з різдвяно-новорічного циклу 
та завершує Святки – 12 днів Коляди 
між Різдвом та Водохрещем. Із цим 
святом пов'язують хрещення Христа. 
Коли Ісус Христос досяг 30-річного 
віку, він прийняв хрещення від Івана 
Хрестителя в річці Йордані.

На Водохреща традиційно освя-
чуються водойми – річки та озера. За 
тиждень до свята у кризі замерзлих 
водойм вирізається ополонка у формі 
хреста. Цим традиційно займається 
чоловіча громада: на річці вируба-
ється ополонка, а великий хрест з 
льоду встановлюють над ополонкою 
та обливають його червоним квасом 
з буряка, що символізує кров. Опо-
лонку освячує священик. 

Віддавна в народі освячену на Водо-
хреще воду вважають своєрідним спа-
сінням від багатьох недуг. Її дають пити 
тяжкохворим, нею освячують храми, 
домівки і тварин. Залишається загад-
кою той факт, що вода з Водохреща не 
псується, не має запаху і може збері-
гатися протягом року. Дехто схильний 
вважати, що цьому сприяє срібло від 
хреста, який священик занурює в воду 
під час обряду. Проте ця думка є по-
милковою, оскільки не завжди у воду 
занурюють срібний хрест, а використо-
вують дерев'яний чи з будь-якого мета-
лу, а вода все одно роками не псується.

Як відомо, на Водохреща бувають 
найлютіші морози. Але цього року, 
як обіцяють синоптики, температура 
хоч і знизиться, але незначно – до -2, 
-6 градусів. Тож пірнати в ополонку 
буде майже комфортно. У Житомирі, 
як і кожного року, свято і традицій-

ні купання відбудуться в гідропарку 
біля річки Тетерів. На території пля-
жу встановлять жіночий та чоловічий 

польові намети, кухню і пересувний 
пункт обігріву.

З Водохрещем!
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Черга у кілька со-
тень людей збираєть-
ся під дверима управ-
ління ведення реєстру 
територіальної гро-
мади Житомирської 
міської ради ще задов-
го до відкриття.

Про ситуацію, що склалася 
у Житомирі навколо довідок про 
прописку дитини, повідомила на 
своїй фейсбук-сторінці містянка 
Катерина Латій.

«Драма у двох (поки що для 
мене) діях: 11 січня, 7-ма ранку. На 
фото – черга до управління реє-
стру територіальної громади, що 
біля Михайлівської. Я прийшла, як 
і вже майже сотня (!) житомирян, 
за довідкою про прописку дитини. 
Копія потрібна в садочок, щоб під-

твердити, що ми дійсно житоми-
ряни і можемо претендувати на 
часткову проплату по харчуванню 
з бюджету міста.

Вчора була у черзі 284-ю. Хоч 
і записалася зарання, та список, 
що був 9-го сформований на 10-те 
(в якому я була 18-ю), вже 10-го 
зник. Радує, що люди не сва-
ряться в черзі, терпимо чекають, 
пояснюють один одному, який 
перелік документів потрібен 
(адже протиснутись всередину 
неможливо, багато хто чекає над-
ворі). Люди розповідають про те, 
що фахівці управління йдуть на-
зустріч і починають прийом ра-
ніше графіку роботи», – написала 
Катерина Латій.

Зазначимо, Житомирський 
міськвиконком прийняв ще 
у грудні минулого року рішення 
про те, що компенсуватиметься 
лише 30% вартості харчування 
у школах і дитсадках виключно 

для дітей, які зареєстровані у Жи-
томирській міській ОТГ. Саме тому 
реєстрацію місця дитини потріб-
но підтвердити, надавши довідку. 
В іншому випадку батьки будуть 
змушені оплачувати харчування 
дитини повністю з власної кишені.

В управлінні ведення реєстру 
територіальної громади Жито-
мирської міської ради розмістили 
оголошення для тих батьків, які 
довідку з якихось причин досі не 
отримали, але їх дитина зареє-
стрована у Житомирі. Пропону-
ється надати у заклад дошкільної 
або загальної середньої освіти копії 
паспортів дитини, але у подальшо-
му батьки все-таки будуть змушені 
зареєструвати дитину і принести 
довідку, яка це підтверджує.

У садочках Житомира розві-
шені оголошення, що довідку про 
реєстрацію місця проживання 
дитини необхідно принести до 
31 січня 2020 року.

Бюрократія в дії: житомиряни годинами 
стоять у черзі за довідкою про прописку 
дитини, що дає право на знижку  
на харчування у садочках і школах

Валерія Наумова

За рік роботи у Жи-
томирській міській раді 
колишній заступник мера 
Дмитро Ткачук заробив 
586 926 гривень.

У повідомленні про суттєві зміни тран-
спортний реформатор за грудень декларує 
«розрахункові» у сумі 137 542 гривні. Проте 
ці дані Дмитро Ткачук вніс із запізнен-
ням, порушивши таким чином вимоги 
чинного законодавства з питань протидії 
корупції. Так, ексзаступник міського голови 
вказав 5 січня 2020 року у повідомленні про 
суттєві зміни, що отримав вищезазначені 
кошти 21 грудня, тоді як проінформувати 
потрібно було не пізніше ніж через 10 днів.

«Повідомлення про суттєві зміни 
у майновому стані подається суб’єктом 
декларування у разі отримання ним доходу, 
придбання майна на суму, яка перевищує 
50 прожиткових мінімумів, встановлених 
для працездатних осіб на 1 січня відпо-
відного року, у 10-денний строк з моменту 
отримання такого доходу або придбання 
майна», – пояснюють на сайті Національно-
го агентства з питань запобігання корупції.

У декларації перед звільненням, що 

опублікована 21 грудня 2019 року, Дми-
тро Ткачук зазначає, що у період з 1 січня 
до 21 грудня 2019 року заробив 586 926 
гривень, тобто щомісяця його зарплата 
становила майже 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, сесія підтримала рішення 
про звільнення Дмитра Ткачука 18 грудня 
2019 року, а вже 21 грудня він залишив по-
саду. Отже, від 21 грудня у ексзаступника 
міського голови є 20 днів на подання де-
кларації після звільнення, які вже, до речі, 
закінчилися.

У Департаменті перевірки декларацій 
та моніторингу способу життя НАЗК на-
гадують, якщо звільнення відбувається за 
ініціативою роботодавця, така декларація 
подається суб’єктом декларування про-
тягом 20 днів з моменту, коли працівника 
було звільнено.

Руслан Мороз

Центр міста давно пере-
творився на смітник та 
величезний ринок.

Міська влада продовжує реконструк-
цію центру міста, але приїжджі та місцеві 
торговці власною продукцією зводять на-
нівець всі потуги зробити місто якщо не 
європейським, то хоч би банально чистим.

Щоранку десятки селян із приміських 
сіл прямо-таки окупують вулицю Небесної 
Сотні та починають свою торгівлю просто 
з землі. Всі умовляння, що це небезпечно, 
забруднює центр міста та перетворює його 
на смітник, ні до чого не призводять. Жит-
ній ринок вже й так перевантажений, час-
тина людей виходить торгувати на вулицю 
Хлібну, але вже і там немає місця. Створен-
ня додаткових торговельних майданчиків та 
ринків суттєво не змінює ситуацію. Люди 
відмовляються переходити з «пригодова-
них» місць.

Поліція та муніципальна інспекція не 
справляються із величезною кількістю про-
давців, особливо у вихідні та святкові дні. 
Все одно, як тільки інспектори йдуть, всі 
повертаються на свої місця. До того ж не 
кожен відважиться дискутувати про по-
рядок у місті з бабцею із села, яка привезла 
з власного городу щось продати та заробити 
кілька гривень.

Ми отримали коментар щодо цієї си-
туації від начальника муніципальної ін-
спекції Житомирської міської ради Віктора 
Грибука.

«Наші працівники постійно проводять 
рейди та перевірки по об'єктах, закріплених 
за муніципальною інспекцію. Але справа 
в тому, що в нас працює тільки 19 праців-
ників, з яких об'єкти інспектує 15. Це досить 
мало для такого міста. Наприклад, у Му-
качеві, який втричі менший за Житомир, 
у муніципальній поліції працює 35 осіб. До 
того ж частина об'єктів належить до зони 
відповідальності інспекції з благоустрою», – 
розповів Віктор Грибук.

Залишається сподіватися, що міська 
влада зверне увагу на проблему стихійної 
торгівлі у місті і вживатиме заходи щодо 
її припинення та приведення до цивілізо-
ваного стану.

Ексзаступник міського голови 
Дмитро Ткачук заробив за  
2019 рік більше 500 000 гривень

Знову вулиця Небесної Сотні пере-
творюється на величезний ринок
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Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

А доїхати потрібно 
(герметики для шин)

Закінчення теми. 

Все залежить від того, який 
герметик ви використовуєте. Для 
герметика в аерозольному балоні 
все просто:

• вийняти сторонній предмет, 
якщо він є;

• повернути колесо так, щоб 
прокол був у верхній частині 
шини;

• якщо колесо не повністю спу-
щено, то потрібно повітря спусти-
ти повністю;

• в інструкції до аерозолю є вка-
зівка про викручування золотника 
повністю, але для аерозольного 
герметика це не обов’язково;

• вставити накінечник балон-
чика у вентиль і натиснути на 
клапан;

• коли покришка прийме свою 
форму, можна починати рух;

• через два-три кілометри необ-
хідно поміряти тиск і при необхід-
ності довести його до робочого 
(зазвичай – 2).

Інструкції різних герметиків мо-
жуть відрізнятись, але порядок 
дій саме такий. Існує два види 
герметика з використанням різ-
них речовин:

• латекс;
• синтетичні і природні волокна 

чи гранули.
Герметики піднімають тиск після 

виходу з балона, формують піну, 
яка заповнює покришку і яка з ча-
сом стане плівкою чи рідиною, яку 
потрібно видалити.

У великому асортименті гер-
метиків важко зоорієнтуватись, 
але є декілька простих критеріїв 
вибору.

Призначення. Автомобіль, мо-
тоцикл, велосипед.

Тип герметика. Герметик не тіль-
ки закриває прокол, але й збіль-
шує тиск у шині. Такі постачають 
в аерозольній упаковці, а інші – 
у пластикових флаконах.

Тип колеса. Є ті, що використо-
вуються у безкамерних колесах, 
але є і універсальні, які придатні 
для використання у колесах з ка-
мерою.

Діаметр колеса. На герметику 
вказано, для якого діаметру їх 
використовують, але для малих 
коліс при великих діаметрах кра-
ще не використовувати.

КУТОЧОК

ВОДІЯ

Валерія Наумова

10 січня вартість 
проїзду у громад-
ському транспорті 
Житомира було під-
вищено.

Про особливості нових та-
рифів, можливість зекономити 
на проїзді, а також про ревізію 
громадського транспорту від 
журналістів «20 хвилин» – усе 
по порядку.

Особливості нових тарифів
Більшість вже мали змогу 

ознайомитися з проєктом рішен-
ня про підняття вартості проїзду 
в громадському транспорті, який 
прийняли під час засідання ви-
конавчого комітету 5 грудня, про-
те розберемося у нових тарифах 
іще раз.

ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ 
В МАРШРУТКАХ:

• Оплата готівкою – 
7 грн;

• Оплата безготівково – 
6 грн;

• Оплата «карткою  
житомирянина» – 6 грн.

ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ 
В КОМУНАЛЬНОМУ 

ТРАНСПОРТІ:
• Оплата готівкою – 

5 грн;
• Оплата безготівково – 

4 грн;
• Оплата «карткою  

житомирянина» – 4 грн.
Тобто тут маємо можливість 

економії у разі оплати безготів-
ково, а також «картою житоми-
рянина». Вартість проїзду від-
різняється лише для пільгових 
категорій – вони сплачують 3 
гривні або мають можливість 
безоплатного проїзду.

Як їздитимуть пільговики:
• Для осіб з інвалідністю, 

учасників АТО та ін. проїзд за 
посвідченням залишиться без-
коштовним;

• Для учнів за наявністю 
учнівського електронного квитка 
під час навчального року з 06:00 
до 20:00–3 гривні;

• Для пенсіонерів за віком та 
осіб з інвалідністю ІІІ групи – 3 
гривні;

• Для ветеранів військової 
служби, органів внутрішніх 
справ, поліції, податкової, по-

жежної охорони, кримінально-
виконавчої служби, цивільного 
захисту, служби спецзв'язку – 3 
гривні;

• Інші пільгові категорії – без-
коштовно.

Як зекономити?
Єдиними варіантами еконо-

мії під час користування громад-
ського транспорту залишається 
безготівкова оплата або оплата 
«картою житомирянина». Так 
можна платити за проїзд на 1 
гривню менше.

Проте є ще один доволі спра-
ведливий варіант. У разі, якщо 
у водія немає валідатора, або він 
є, але не працює, ви маєте право 
заплатити 3 гривні за проїзд. Та-
кож керманич повинен видати вам 
квиток з валідатора. Якщо водій не 
вміє користуватися валідатором 
і робить з вас дурня, даючи квитки 
старого формату, ви маєте право 
вимагати видати квиток з валідато-
ра. У разі, якщо вам відмовляються 
видавати квиток – ви маєте право 
заплатити лише 3 гривні.

Ревізія
Журналісти редакції «20 

хвилин» перевірили виконання 
перевізниками умов підвищення 
тарифів. Ми скористалися марш-
руткою № 25, № 23 та тролейбу-
сом № 3.

Перевізник Тетяна Іваницька, 
яка тримає маршрут № 25 та № 8 
у Житомирі, валідатор у тран-
спорті поставила, проте квитки 
керманич у 25-й маршрутці не 
видає. Водій-гуморист вигуку-
вав: «Сьогодні акція – проїзд по 7 
гривень», також біля нього висів 
абсолютно незрозумілий напис 
від руки на папері «7 гривень – 
Сергій Сухомлин».

У маршрутці № 23, перевізни-
ком якої є Олег Добровінський, 
водій видавав квиток з валіда-
тора, був чемним та спокійним. 
Коли пасажирка запитала: «Про-
їзд по 7 гривень?», він ввічливо 
відповів: «Так, відсьогодні вартість 
проїзду 7 гривень. Якщо оплачу-
єте карткою, то буде 6».

У тролейбусі № 3 також не 
було ніяких проблем з оплатою 
проїзду. Пасажирів попереджали 
про підвищення вартості проїзду 
та видавали квитки. Валідатори 
працювали.

Проте скарги від житомирян 
були, зокрема, на маршрутки 
№ 110, № 8, № 4, № 58, № 30, 
тролейбус № 1Б та трамвай.

«Ось вам і підняття цін на 
проїзд. 110 маршрут, валідатор 
є, але навіть не включений, водій 
бере з усіх по 7 грн. На моє за-
уваження, чому не працює валі-
датор, спробував його включити 
і не вийшло, на що відверто від-
повів, що не знає, як з ним взагалі 
обходитись. Запропонував біле-
тик (колишні у пачках надрукова-
ні) але 4 грн не повернув. Пізніше 
їхала у 30… валідатор валяється 
навіть не увімкнений…», – написа-
ла користувачка соцмережі Аріна 
Вікторовна.

У коментарях під її публіка-
цією інші містяни пишуть про 
свій досвід користування громад-
ським транспортом.

«На 8 маршруті те саме, так 
ще чекав 40 хвилин, 2 машини 
не було на графіках», – пише Ігор 
Соколюк.

«Теж саме у 58», – коментує 
Тетяна Можаровська.

«Тролейбус 1Б. На середніх 
дверях взагалі не було валідатора, 
на задніх тільки для проїзних. 
Кондуктор декілька разів при-
клала мою банківську карту 
(карта робоча, кошти на ній є), 
зітхнула і все … Я їй кажу: ось 
вам 3 грн (якщо валідатора немає 
або він не працює), дайте мені 
талон, а вона каже, що не знає 
комбінацію на вибивання тало-
на на 3 грн», – розповідає Назар 
Горжинський.

Що кажуть у міськраді?
Ми зв’язалися із заступником 

міського голови Олександром 
Шевчуком та дізналися, що ро-
бити у разі проблем з оплатою 
за проїзд, чи має водій видавати 
квиток та скільки коштуватиме 
проїзд, якщо в маршрутці немає 

валідатора.
– Чи у всьому транспорті 

можна розрахуватися безго-
тівково?

– У тролейбусах є два види 
валідаторів: мобільний у кондук-
тора та стаціонарний валідатор. 
Тобто звичайною банківською 
картою або проїзним є можли-
вість розрахуватися. З приводу 
розрахунку банківськими кар-
тами у маршрутках: є поодинокі 
випадки, коли валідатор не при-
ймає банківські карти окремих 
банків, але з 620 валідаторів на 
сьогодні таке трапляється рід-
ко. Найближчим часом ми цю 
ситуацію вирішимо.

– Скільки коштує проїзд, 
якщо немає валідатора, або 
якщо він не працює?

– Якщо валідатор вимкне-
ний, не працює або його взага-
лі немає, тоді вартість проїзду 
становить 3 гривні.

– Чи має водій видавати 
квиток при безготівковому 
проїзді?

– Ваше право вимагати 
квиток у разі оплати готівкою. 
Якщо він вам потрібен, тоді вар-
то наголосити на цьому водієві. 
Він повинен видати вам квиток 
з валідатора. Це питання поки 
що відкрите, ми його вирішимо 
найближчим часом. Поки ми 
працюємо перший день, робота 
може бути не дуже досконала, 
тому треба трошки терпіння.

– Яка вартість проїзду 
встановлена на приміських 
маршрутах?

– Приміські маршрути ре-
гулює управління транспорту 
і зв’язків з громадськістю, вони 
підключилися до нашої міської 
мережі, на них усіх встановлена 
система валідації. У межах міс-
та працює тариф 7 гривень на 
маршрутах, які перевозять паса-
жирів і регулюється тариф у них 
Житомирською ОДА; на ті, які не 
приєдналися до міської мережі, 
ми впливати не можемо. Вони 
їздять за 7 гривень готівковою 
формою оплати.

– Куди звертатися у разі 
проблем під час користуван-
ня громадським транспор-
том?

– На кожній інформаційній 
довідці є телефон КП «Житомир-
транспорт» і є людина, яка готова 
відповісти на будь-які запитання.

Висновок
Отже, сподіваємося, що най-

ближчим часом система працю-
ватиме досконало, а якість про-
їзду покращиться. Поки можемо 
зустрічати непоодинокі випадки 
проблем з оплатою проїзду та не-
вдоволення житомирян. За тим, 
як розвиватиметься дана тема, 
ми будемо слідкувати.

У Житомирі подорожчав проїзд:  
де і скільки платити та як зекономити
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Немісцевим батькам доведеться  
100% сплачувати за дитяче харчування  
у школах та садочках Житомира

Ірина Хоцька

Причиною для 
підготовки цього 
матеріалу послужили 
постійні звернення 
читачів нашої газети 
із запитанням, на 
яких умовах харчува-
тимуться діти, батьки 
котрих прописані 
в іншій області, але 
офіційно працевла-
штовані та живуть 
у м. Житомирі. Відпо-
відь на це запитання 
ми отримали з пер-
ших вуст – від керів-
ництва департаменту 
освіти Житомирської 
міської ради.

Передісторія
Марина 2 роки тому разом 

із дітьми та чоловіком переїхала 
з Одеси до нашого міста. Тут по-
дружжя офіційно влаштувалося 
на роботу та орендувало квартиру 
для власного проживання. Час 
промайнув швидко, і вже 1 верес-
ня 2019 року жінка відвела свого 
шестирічного сина у перший клас 
в одну із загальноосвітніх шкіл 
міста, а чотирирічну доньку – до 
дитячого садочка. Та коли навчаль-
ний процес був у самому розпалі, 
керівництво обох закладів почало 

вимагати від усіх батьків, чиї діти 
навчаються у 1–4 класах або відвід-
ують садочок, довідку про місце 
реєстрації дитини. Така довідка 
дає право отримання батьками 
цих дітей знижки на харчування 
малят, що надає міська влада. Але, 
як виявилося пізніше, така част-
кова компенсація стосуватиметься 
лише «місцевих» дітей.

Які ціни на дитячі страви 
та у чому суть часткових 
державних виплат?

Рішення щодо часткової плати 
за дитяче харчування з бюджету 
Житомира стало виключно до-
бровільною ініціативою міста, 
оскільки у новій редакції Закону 
України «Про освіту» не перед-
бачено жодного обов’язкового за-
безпечення безоплатним гарячим 
харчуванням учнів 1–4 класів.

«Усвідомлюючи важливість га-
рячого організованого харчування 
для дітей віком 6–10 років, було 
прийнято відповідне рішення: не 
зупиняти процес організованого 
харчування учнів 1–4 класів непіль-
гових категорій і не організовувати 
його виключно за кошти батьків, 
а продовжити харчувати дану 
категорію із розрахунку 17,50 грн 
в день на учня, з яких 8,00 грн – 
кошти бюджету, виходячи з фінан-
сового ресурсу міського бюджету, 
а 9,50 грн – кошти батьків», – роз-
повіла заступниця директора де-
партаменту освіти Житомирської 
міської Ради Світлана Ковтуненко.

Житомир не фінансуватиме 
дітей з іншої області

У ході розмови пані Світлана 
повідомила наших журналістів 
про те, що наразі не всі батьки ді-

тей знаходяться у рівних умовах. 
Ті, хто мешкає тут від народження 
і має місцеву прописку, отриму-
ють часткову компенсацію за їжу, 
а решта, котрі також проживають 
на території цього міста і платять 
податки зі своїх зарплат до Жи-
томирської податкової служби, 
але прописані в інших областях 
України, – не отримають нічого. 
Абсурдність цієї ситуації пані 
Світлана пояснила неможливістю 
перерахунку державних коштів 
з однієї територіальної громади 
до іншої.

«Так, це правда. Ми не зможе-
мо співфінансувати дітей, що не 
є прописаними у м. Житомирі. 
Звісно, що це правило не поши-
рюватиметься на пільгові катего-
рії. Такі люди просто зобов̀ язані 
отримувати державну допомогу. 
Щодо дітей, котрі фактично заре-
єстровані за іншими об`єднаними 
територіальними громадами, то їх 
батькам доведеться сплачувати по-
вну вартість харчування, оскільки 
вони територіально закріплені за 
своїми областями. Держава виділяє 
певний кошторис, але він не може 
переходити з місця на місце. Тому 
на співфінансування харчування 
дітей вони можуть претендувати 
лише в тій області, де зареєстро-
вані», – пояснює нам пані Світлана.

Безкоштовно харчуватимуть 
лише 6 категорій населення

Таке рішення було прийняте, 
спираючись на ст. 56 Закону Укра-
їни «Про освіту», де визначено дер-
жавні гарантії на безоплатне гаряче 
харчування дітей. Туди належать: 
діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; діти 
з особливими освітніми потреба-
ми, які навчаються у спеціальних 
та інклюзивних класах (групах), та 
діти із сімей, які отримують допо-
могу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям».

Крім того, додатковими рі-
шеннями Житомирської міської 
ради та виконавчого комітету 
цієї ж установи було додано ще 
3 категорії до вищезгаданих, які 
отримують харчування за кошти 
місцевого бюджету. Це діти, один 
із батьків яких захищав/захищає 
незалежність, суверенітет та те-
риторіальну цілісність України 
і брав/бере безпосередню участь 
в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, пе-
ребуваючи безпосередньо в райо-
нах антитерористичної операції 
у період її проведення, в операції 
об’єднаних сил ЗСУ; загинув чи 
помер, захищаючи незалежність, 
суверенітет та територіальну ці-
лісність України і беручи безпо-
середню участь в антитерорис-
тичній операції, забезпеченні 
ї ї проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах анти-
терористичної операції у період її 
проведення, в операції об’єднаних 
сил ЗСУ; діти, один із батьків яких 
постраждалий учасник Революції 
Гідності, та діти, які є внутрішньо 
переміщеними особами.

Насамкінець зазначимо: що-
денне харчування дітей організо-
вується відповідно до примірного 
двотижневого меню, що погоджене 
Житомирським міським управління 
Головного управління Держпродспо-
живслужби у Житомирській області.

Ірина Хоцька

На жаль, лише 25 із 32 
освітян, що викладають 
у початковій школі, змогли 
скласти запропоновані іс-
пити.

Нагадаємо, що починаючи з 2019 року 
Міністерство освіти і науки України ре-
алізувало в життя проєкт сертифікації 
вчителів 1–4 класів. Головна мета цієї ін-
новації полягає у стимулюванні вчителів 

до вдосконалення кваліфікаційного рівня 
обізнаності у своїй професії. Якщо ж іспит 
буде складено задовільно – викладач отри-
має від держави близько 20% надбавки до 
основної зарплатні.

Зазначимо, що допоки ця процедура є 
пілотною та необов̀ язковою. А за словами 
самого міністерства, її результати жодним 
чином не впливатимуть на подальшу вчи-
тельську кар̀єру.

Наголосимо на тому, що у 2019 році педа-
гоги молодшої ланки з Житомирщини також 
вирішили не залишитися осторонь пілотного 
проєкту та все ж таки пройти сертифікацію 
своїх вчительських знань та здібностей.

Про те, що з цього вийшло, нам розпо-
віла заступниця директора департаменту 

освіти Житомирської міської ради Світлана 
Ковтуненко.

«На проходження вчительської серти-
фікації ми отримали квоту в 38 чоловік. 
При цьому зареєструвалися на іспит лише 
32 особи. З них лише 25 змогли успішно 
пройти сертифікацію», – поінформувала 
пані Світлана.

Також, за словами заступниці директо-
ра, орієнтовно в 15 числах цього місяця ці 25 
чоловік можуть очікувати на перерахунок 
своєї зарплатні в бік 20% збільшення їх що-
місячної плати.

У 2020 році на сертифікацію вчителів 
початкових класів Житомирської області 
держава запланувала збільшити виділену 
квоту в 76 осіб.

Значна частина вчителів Житомирщини  
не змогла пройти державну сертифікацію
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Новий рік,  
а нової команди немає!

Микола Корзун

Хтось вже призабув 
той час, коли перші 
сто днів губернатора 
Віталія Бунечка були 
відзначені прескон-
ференцією для жур-
налістів більшості 
видань Житомир-
щини. Щоправда, 
представників ЗМІ, 
які працюють безпо-
середньо у самому 
Житомирі, тоді на 
зустріч із губернато-
ром не покликали.

Очевидно, команда Віталія 
Бунечка сподівалася на появу 
куди переконливіших і важли-
віших для громади результатів, 
які мали бути отримані трохи 
пізніше. Можливо, вже друга со-
тня днів (пів року) перебування 
на посаді голови Житомирської 
ОДА Віталія Бунечка позначить-
ся більш вагомішими результата-
ми, які стануть першими підсум-
ками справді системної роботи 
головної вертикалі виконавчої 
влади на Житомирщині? Хтозна-
коли це станеться і чи станеться 
це взагалі. До речі, піврічний пе-
ріод керівної діяльності на Жито-
мирщині для В. І. Бунечка минає 
вже зовсім незабаром. У лютому 
2020-го року губернатор може 
відповісти хоча б самому собі на 
питання про те, наскільки вда-
ло, ефективно чи хоча б завзято 
працює створена ним команда 
чиновників.

Серпневі очікування влада 
не виправдала! Але робити 
висновки ще зарано!

А загалом, звітувати чи, тим 
паче – похвалитися владі Жи-
томирщини поки що нічим. Ні 
депутатський корпус Житомир-
ської обласної ради, ні новий 
склад керівництва Житомир-
ської ОДА, а також «команда» 
новопризначених голів районних 
державних адміністрацій нічим 
особливим за підсумками 2019-го 
року не прославились. Про об-
ласну раду можна сказати про-
стіше – вона доживає свій термін 
у доволі прагматичний спосіб, 
облаштовуючи життєвий добро-
бут своїх депутатів шляхом їх 

влаштування на керівні посади. 
До речі, зовсім не зайве було б 
порахувати кількість випадків, 
коли депутати Житомирської 
облради після обрання у 2015-му 
році йшли на підвищення і наче 
«несподівано» опинялися у кріс-
лах начальників, директорів, го-
ловних лікарів і т. п. Депутатство 
в Україні стало своєрідним со-
ціальним ліфтом для чималої 
кількості людей, і Житомирщи-
на у цьому плані винятком не 
стала. Чимось іншим нинішній 
склад Житомирської обласної 
ради не запам’ятався. Чи змо-
же на такому фоні відзначитись 
певним позитивом новий «при-
зов» виконавчої влади Жито-
мирщини? Тобто йдеться про 
те, наскільки швидко команда 
Віталія Бунечка виправить огріхи 
своїх попередників і запропонує 
Житомирщині очевидну динамі-
ку у розвитку господарства об-
ласті. Поки що очікування, які 
було з’явилися у громадськості 
Житомирщини одразу ж після 
«олевської презентації» Віталія 
Бунечка у серпні 2019-го року, 
не справдилися. Хоча й зневі-
ри та переконаності у тому, що 
нова влада нічим не краща за 
попередню, поки що також не-
має. У Віталія Бунечка ще є так 
званий «кредит довіри». Як у гро-
мадськості Житомирщини, так 
і, очевидно, і в Офісі Президента 
України. Але сьогодні, на почат-
ку нового року, винятково чітко 
зрозуміло, що вищезгаданий 
«кредит довіри» завершується. 
Період адаптації, який завжди 
потрібен на старті діяльності 
будь-якої команди менеджерів, 
мав би бути вже завершеним, 
оскільки завдання перед владою 
сьогодні особливо відповідальні. 

Однак питання про те, чи зможе 
«вертикаль» на чолі із Віталієм 
Бунечком зрушити ситуацію на 
Житомирщині на краще, зали-
шається відкритим. Зрозуміло, 
що прибулі до Житомира разом 
із Віталієм Бунечком заступни-
ки, керівники департаментів та 
управлінь поки що не змогли 
освоїтись у новому для себе ре-
гіоні. Та й команда заступників 
і керівників окремих підрозділів 
Житомирської ОДА має ряд від-
чутних прогалин. Наприклад, 
посада керівника новоствореного 
департаменту культури, сім’ї, мо-
лоді та спорту досі залишається 
вакантною, хоча потреба у по-
яві керівника принципово нової 
якості тут більше ніж очевидна. 
Робити вигляд, що колишні 
працівники, які нині ходять 
у ранзі тимчасово виконуючих 
обов’язки, можуть вирішувати 
кардинальні і давно назрілі про-
блеми, як мінімум, нерозумно. 
А якщо думати все ж таки про 
перспективу позитивних резуль-
татів, то відсутність повноцінно-
го керівника департаменту упро-
довж чотирьох місяців – це вже 
тривожний сигнал. При цьому 
варто зауважити, що питання 
про заміну керівника можна 
(насправді – потрібно) було б 
поставити і щодо управління 
освіти та науки Житомирської 
ОДА. Така ж ситуація із керів-
ником Державного архіву Жи-
томирської області, призначення 
якого без проведення конкурсу 
відбулося із очевидними пору-
шеннями законодавства якраз 
півтора роки тому. Звісно ж, у за-
ступника голови Житомирської 
ОДА Віктора Градівського, який 
свого часу встиг попрацювати 
під «дахом» Ігоря Гундича, сто-

совно керівників підлеглих йому 
підрозділів є свої міркування 
і бачення. Але якщо це так, то 
певні питання вже незабаром 
виникатимуть і щодо профе-
сійних компетентностей самого 
В. М. Градівського. Втім, як би 
там не було, але остаточну від-
повідальність за ефективність 
діяльності очолюваної команди 
чиновників нестиме все той же 
Віталій Бунечко. Хтозна-яким 
саме часовим терміном керма-
ничі держави визначили той 
дедлайн, коли губернатор Жи-
томирщини має посилатися 
вже не тільки на заяви і наміри, 
а демонструвати конкретні по-
казники і реальні результати. 
Чи це будуть підсумки процесу 
завершення реформи із децен-
тралізації влади, який свого 
часу створював для керівників 
Житомирської області (тобто для 
попередників нинішнього губер-
натора) реноме лідерів і вправ-
них реформаторів. Чи, можливо, 
Віталій Бунечко проявить себе 
на поприщі приватизації низки 
промислових підприємств Жи-
томирщини? Ну, наприклад, 
того ж таки Житомирського лі-
керо-горілчаного заводу. Поки 
що голова Житомирської ОДА 
головні зусилля своїх підлеглих 
направив на боротьбу проти «ті-
ньових» АЗС, яких на території 
області виявилося аж кілька де-
сятків. Якщо додати до походу 
проти нелегальних заправок ще 
й наступ на заклади ігрової ді-
яльності (гральні автомати), то 
виходить, що губернатор Жито-
мирщини справді взявся за на-
ведення порядку на підвідомчій 
території. Щоправда, успіхи та 
здобутки у процесі боротьби із 
тіньовим сектором економіки 

доведеться все ж таки ділити із 
безпосередніми виконавцями 
у правоохоронних органах. На-
справді Віталій Бунечко виступив 
у ролі такого собі каталізатора 
процесів, якими насправді ма-
ють системно займатися по-
датківці, поліція, СБУ і т. п. Що 
ж, як кажуть, для початку і це 
добре. Однак куди важливіше 
для губернатора та його замів 
відзначитися на ниві залучення 
на Житомирщину інвестицій, 
оживити хоча б один-два сек-
тори економіки області, взяти 
під особливу губернаторську 
опіку хоча б два-три регіони 
Житомирської області. Якщо 
простіше, якщо не сьогодні, то 
точно – за два-три місяці влада 
області має демонструвати кон-
кретні результати своєї роботи. 
Усім зрозуміло, що це мають бути 
не звіти після проведених фору-
мів, урочистостей чи презентацій. 
Люди хочуть мати гарні дороги, 
а ще краще – людям потрібна 
робота і можливість заробітку. 
Аби не їхати за тисячі кілометрів 
у пошуках щастя у закордонних 
наймах. І поки таких результатів 
влада Житомирщини показати не 
зможе, жодні звіти, пресконферен-
ції, наради і зустрічі авторитету 
губернаторові не принесуть.

Знамено року –  
знову вибори!

Про все вищесказане варто 
говорити іще з однієї причини. 
Адже рік металічного Щура, 
який розпочнеться 25 січня 2020-
го року, стане ще одним роком 
«великих виборів» в Україні. Так-
так, саме місцеві вибори депутатів 
до складу рад об’єднаних громад, 
а ще більшою мірою – вибори 
голів ОТГ, намічені на осінь по-
точного року, накладають осо-
бливу печатку на дії усіх органів 
влади. Партії, які поки що лише 
«запрягають коней» для участі 
у виборчих змаганнях, очевидно, 
ризикують запізнитися і зазнати 
низку прикрих невдач. Але і влада 
у тому ритмі, за яким працює за-
раз, має небагато шансів на успіх 
своїх представників у ході місце-
вих виборів. Тому ціна і вартість 
роботи, яку має виконати губер-
натор В. І. Бунечко, надзвичайно 
велика. Наостанок, мабуть, варто 
зауважити ще одну деталь, яка 
стосується постаті нинішнього 
губернатора Житомирщини. 
У нього є чудовий, реально ймо-
вірний шанс стати останнім го-
ловою Житомирської ОДА. Але 
задля цього потрібні реальні і вже 
негайні успіхи. Час не терпить, 
а життя – просто кличе!
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Про підозрілу 
знахідку на одній 
з вулиць обласного 
центру до поліції 
повідомив житомиря-
нин 10 січня.

За попередніми висновками, 
виявлене – частина боєприпасів 
сучасного зразка. Правоохоронці 
наголошують громадянам на до-
триманні заходів безпеки у поді-
бних випадках.

На сайті поліції повідомляють, 
що підозріла знахідка була вияв-
лена на вулиці в одному з мікро-

районів м. Житомира. Заявник по-
відомив поліцейських про те, що 
зовні предмет схожий на снаряд.

За таких обставин до прибуття 
фахівців вибухотехнічної служби 
ГУНП і слідчо-оперативної групи 
Житомирського ВП місце події 
охороняли правоохоронці, тим-
часово обмеживши доступ до по-
тенційно небезпечної території.

За попередніми висновками 
поліцейських вибухотехніків, 
виявлений предмет може бути 
частиною протитанкової грана-
ти сучасного зразка. Його вилу-
чено фахівцями і знешкоджено 
із дотриманням заходів безпеки 
у спеціально відведеному місці за 
межами населеного пункту.

Неподалік Зарічан 
збили чоловіка.

Дорожньо-транспортна при-
года сталася 13 січня близько 00:35 
на 185 кілометрі автошляху Ви-
ступовичи-Житомир-Могилів-По-
дільський (поблизу села Зарічан 
Житомирського району), повідо-
мляють на сайті поліції Житомир-
ської області.

Попередньо встановлено, 
що 26-річний водій автомобіля 
«Mitsubishi Lancer», рухаючись 
у напрямку обласного центру, на 
неосвітлюваній ділянці дороги 
здійснив наїзд на 61-річного пі-
шохода, жителя Житомирського 
району, який перетинав проїж-
джу частину дороги.

Унаслідок ДТП пішохід від 
отриманих травм загинув на міс-
ці події.

Уночі 6 січня з га-
ража житомирянки 
було викрадено май-
но на суму понад 
57 тисяч гривень. 
Про це повідомля-
ють на сайті поліції 
Житомирської об-
ласті.

Близько 22.20 до Житомир-
ського відділу поліції надійшло 
повідомлення від 61-річної жи-
томирянки про крадіжку з її 
гаража. За словами жінки, з при-
міщення зникли кілька велоси-
педів, гіроскутер, квадроцикл, 
інструменти та інше майно.

На місце події прибули па-
трульні поліцейські, яким син 
заявниці повідомив, що помітив 
на вулиці чужинця та завадив 
йому втекти. Відтак чоловіка, 
31-річного житомирянина, за-
тримали для з’ясування всіх 
обставин.

Тим часом працівники Жи-
томирського відділу поліції 

з’ясували, що правопорушники 
потрапили до приміщення гара-
жа, пошкодивши замок. У ході 
проведених заходів правоохо-
ронці встановили, що до кра-
діжки, окрім затриманого, може 
бути причетний також 27-річний 
сусід заявниці. За таких обста-
вин за місцем його проживання 
провели невідкладний обшук. 

У результаті вилучили частину 
викраденого майна.

Обох чоловіків затримали 
у порядку ст. 208 (затримання 
уповноваженою службовою 
особою) Кримінального про-
цесуального кодексу України. 
Нині вирішується питання 
про обрання їм міри запо-
біжного заходу.

Упродовж 2019 
року правоохоронці 
виявили понад 1160 
злочинів, пов’язаних 
із незаконним обі-
гом наркотиків.

Серед них – зберігання та 
продаж заборонених речовин, 
ліквідація нарколабораторій, 
викриття наркопритонів, збут 
сильнодіючих чи отруйних 
ліків та інші. Про це повідо-
мляють на сайті поліції.

Поліцейські області викри-
ли понад 400 осіб у зберіганні 
наркотиків та ще майже пів-
тори сотні – в їх продажу, ще 
близько 70 громадян – виро-
щували нарковмісні рослини. 
Крім того, припинено діяль-
ність близько десятка нарко-
притонів, ліквідовано кілька 
нарколабораторій та інше.

Наразі понад 420 жите-
лям області вже повідомлено 

про підозру у відповідних 
кримінальних проваджен-
нях, а це кожні три із чоти-
рьох розслідуваних злочинів, 
у томі числі близько 70 –  

наркозбутчикам.
Із незаконного обігу вилу-

чено понад 300 кг наркотичних 
засобів, що у рази більше ніж 
у 2018.

У Житомирі  
знайдено частину 
небезпечних боєприпасів

У ДТП під Житомиром 
загинув чоловік

Під час різдвяних свят 
житомирянку ошукали  
на 57 тисяч гривень

300 кг – саме таку кількість 
наркотиків вилучили на 
Житомирщині протягом 2019 року
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Викривачі корупції – 
нова категорія осіб, 
що мають право на 
безоплатну вторинну 
правову допомогу

З 1 січня цього року викри-
вачі корупції отримали право 
на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу. Розширення 
кола суб’єктів, які мають пра-
во на безоплатну вторинну 
правову допомогу, передба-
чено Законом України «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про запобігання 
корупції» щодо викривачів 
корупції» від 17 жовтня 2019 
року № 198-IX, який набрав 
чинності з 1 січня 2020 року.

Законом внесені зміни до 
частини першої статті 14 Закону 
України «Про безоплатну право-
ву допомогу». Зокрема, право 
на безоплатну вторинну правову 
допомогу отримали викривачі 
у зв’язку з повідомленням ними 
інформації про корупційне або 
пов’язане з корупцією правопо-
рушення – на всі види правових 
послуг, передбачені частиною 
другою статті 13 цього Закону.

Тобто викривачі корупції 
отримали право на захист, здій-
снення представництва інтересів 
в судах, інших державних орга-
нах, органах місцевого самовря-
дування перед іншими особами, 
а також складення документів 
процесуального характеру.

Довідково. Законом України 
«Про внесення змін до Закону 
України «Про запобігання ко-
рупції» щодо викривачів коруп-
ції» від 17 жовтня 2019 року 
№ 198-IX визначено правовий 
статус викривачів корупції, їхні 
права та гарантії захисту; за-
безпечення умов для розкриття 
інформації про корупцію; унор-
мування порядку розкриття ви-
кривачем корупції інформації; 
звільнення від юридичної від-
повідальності викривачів коруп-
ції за розкриття інформації про 
корупційне або пов’язане з ко-
рупцією правопорушення; за-
безпечення державного захисту 
викривачів корупції, зокрема 
захисту їхніх трудових прав.

За юридичною консультацією 
звертайтесь до місцевих цен-
трів та бюро правової допомо-
ги. Адреси та телефони центрів 
з надання БВПД та бюро право-
вої допомоги можна дізнатись, 
зателефонувавши на Всеукра-
їнську гарячу лінію правової 
допомоги 0-800-213-103 (ці-
лодобово та безкоштовно зі ста-
ціонарних і мобільних телефонів 
у межах України).

КОЛОНКА

Валерія Наумова

Процес створення 
об'єднань співвласни-
ків багатоквартирних 
будинків розпочався 
у 1995 році. Станом на 
2020-й рік все більше 
будинків переведено 
на ОСББ, і лише не-
великий відсоток 
залишається під керу-
ванням ЖЕКів.

Як працюють ОСББ у Жито-
мирі, які переваги створення та-
кого об’єднання та про складнощі 
їх роботи – все це журналісти «20 
хвилин» дізнавалися у депутата 
Житомирської міської ради, чле-
на профільної комісії з питань 
ЖКГ та інфраструктури Ігоря 
Скоропада.

 � Як сьогодні працюють 
ОСББ у Житомирі?

– На сьогодні у Житоми-
рі, можливо, одні з найкращих 
умов для створення роботи ОСББ. 
У нас у місті є профільне управ-
ління муніципального розвитку, 
яке повністю контролює процес 

створення і подальшого функціо-
нування ОСББ у місті. Воно надає 
всебічну допомогу ініціативним 
групам як на початковому етапі, 
так і у подальшому вже правлінню 
чи головам правлінь ОСББ.

За даними статистики зі ство-
рення ОСББ, у Житомирі бачи-
мо доволі позитивні результати. 
На сьогодні у місті майже 40% 
багатоквартирних будинків, де 
створені ОСББ.

– Незважаючи на високий 
відсоток по створенню ОСББ 
у Житомирі, сьогодні немає цілі 

«загнати» всі будинки в ОСББ за-
ради показників. Навпаки, у місті 
цілком нормально функціонують 
всі форми управління БКБ. І це 
дуже правильно. Мешканці бу-
динків – їх співвласники – мають 
право обирати той спосіб управ-
ління, який до вподоби більшості 
жителів будинку, – пояснює Ігор 
Скоропад.

 � Які переваги створен-
ня ОСББ?

– У 2016 році міською радою 
і виконкомом була прийнята бо-

нусна програма підтримки ОСББ, 
згідно з якою один з елементів 
капітального ремонту на 100% 
оплачується з бюджету міста. 
ОСББ, крім цього, мають право 
взяти участь у так званих «теплих 
кредитах». Зараз ця програма за-
мінена програмою «Енергодім», 
але по суті майже все залишилося 
з фінансовою допомогою від дер-
жави. Також є програма співфі-
нансування по ліфтам, і у першо-
му конкурсі серед його учасників 
було 90% ОСББ.

 � З якими складнощами 
у роботі ОСББ стикаються 
сьогодні у Житомирі?

– Основні складнощі, на 
жаль, – це недосконало виписаний 
існуючий закон. Є деякі норми, 
що суперечать іншим законам, 
є такі, що можна трактувати на 
свій розсуд. Все це вносить роз-
лад і нерозуміння. Призводить 
до штрафів зі сторони контролю-
ючих органів. Тому деякі особи 
зловживають посадою голови 
правління і починають «царюва-
ти» у будинку, навіть не маючи до 
нього відношення як співвласник.

За словами Ігоря Скоропада, 
проблеми ОСББ надійно вирішу-
ють в управлінні муніципального 
розвитку міської ради. Серйозні пи-
тання вирішуються на профільній 
депутатській комісії, у якій, до речі, 
з 6 її членів – 3 ОСББешники.

Які законодавчі зміни під-
готував нам 2020-й рік і як вони 
вплинуть на життя українців – 
у нашому традиційному огляді.

Нова мінімалка та 
прожитковий мінімум

З 1 січня мінімальна зарпла-
та встановлена на рівні 4723 грн. 
Окрім того, у законодавстві про-
писано, що розмір мінімальної 
пенсії не може бути менше за 
1638 грн.

Прожитковий мінімум вос-
таннє змінювався 1 грудня 2019 
року, тому станом на 1 січня 2020 
року він не зміниться і складати-
ме 2102 грн для працездатних, 
1638 грн – для осіб, які втратили 
працездатність, 1779 грн – для ді-
тей віком до 6 років і 2218 грн – для 
дітей з 6 до 18 років.

До прожиткового мінімаль-
ного рівня підв̀ язаний ряд со-
ціальних виплат, які відповід-
но теж зростуть. До прикладу, 
мінімальний розмір аліментів 
становитиме для дітей до 6 ро-
ків – 889,5 грн, а для дітей від 6 до 
18 років – 1109 грн.

Пільги можна монетизувати 
у будь-який час

Донедавна заяву на монети-
зацію пільг можна було подати 
лише до 15 жовтня 2019 року. Піс-
ля скасування Кабміном тимчасо-
вих обмежень монетизації пільг 
на комунальні послуги українці 
отримали можливість у будь-який 
час скористатися своїм правом на 
монетизацію пільг і перейти на 
готівкову форму виплат за жит-
лово-комунальні послуги.

Мораторій на відчуження 
землі і досі діє

Заборона на відчуження зе-
мель сільськогосподарського 
призначення продовжує діяти, 
хоча мала б закінчитися з початку 
2020-го року. Це пояснюється тим, 
що народні обранці не прийняли 
закон про обіг земель, який і був 
основною умовою скасування 
мораторію.

Зникла «мажоритарка»
В Україні скасовано змішану 

систему виборів. Відтепер вибори 

відбуватимуться за пропорцій-
ною системою з відкритими ви-
борчими списками. Це означає, 
що голосувати будемо не тільки 
за політичну силу, а й за конкрет-
ного кандидата від неї, формуючи 
таким чином прохідну частину 
списку. У Раді побільшає жінок, 
оскільки введена гендерна квота: 
має бути не менше двох жінок 
на п̀ ятьох чоловіків. Прохідний 
бар̀ єр для партій не змінився 
і складатиме 5%.

Депутатську 
недоторканність скасовано

З 1 січня нардепи позбавлені 
депутатської недоторканності, а це 
означає, що вони можуть бути 
притягнутими до кримінальної 
відповідальності, бути арештова-
ними чи затриманими без згоди 
на це Верховної Ради.

Викривачі корупції під 
захистом

Набув чинності закон, у яко-
му встановлено правовий статус 
викривачів корупції, їхніх прав 

і гарантії їх захисту, забезпечення 
умов для розкриття інформації 
про корупцію. Крім того, пропи-
сано розмір грошової винагоро-
ди, на яку має право викривач. За 
повідомлення про корупційний 
злочин українцям платитимуть 
10% від грошового розміру пред-
мета корупційного злочину або 
розміру завданих державі збитків 
від злочину.

Затвердили вартість 
трансплантації органів

Нарешті в Україні транспланта-
ція органів узаконена. Законодавчо 
прописано порядок застосування 
права розпоряджатися тілом чи ана-
томічними матеріалами. Крім того, 
уряд затвердив тарифи на послуги, 
пов̀язані із трансплантологією. Так, 
алотрансплантація нирки коштува-
тиме 324 тис. грн, трансплантації 
серця або комплексу «серце-легені» 
обійдеться у 535 тис. грн, АВО-не-
сумісна трансплантація нирки – 
721 тис. грн, пересадка печінки ко-
штуватиме 855 тис. грн, пересадка 
гемопоетичних стовбурових клі-
тин – 1,3 млн грн.

Особливості роботи, переваги  
та складнощі ОСББ у Житомирі

Що змінилося для українців з 1 січня

 На фото: член профільної комісії з питань ЖКГ та інфраструктури
     Житомирської міськради Ігор Скоропад
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СОЛОДКА ЗМОВА,  
або Як збагатитися на дітях

Тарас Боросовський

Новорічні свята несуть дітла-
хам не лише море радощі та розваг, 
а й приємні подарунки. Солодощі 
учням молодших класів тради-
ційно закуповує й Житомирська 
міська рада. Цьогорічне привітан-
ня з новорічними святами обіцяли 
перетворити у справжнє театралі-
зоване дійство під назвою «Казкове 
багаття» з 25 виставами для дітей 
та врученням понад 14 тис. пода-
рунків.

Ініціатором проведення заходів 
виступило управління культури 
міськради, оцінивши необхідні 
витрати бюджету в 650 тис. грн. 
Отримати погодження на виді-
лення коштів у профільній комісії 
з гуманітарних питань управлінню 
вдалося тільки з другої спроби. За-
мість цукерок у подарунок вклю-
чили м’яку іграшку «Мишка» та 
магнітний пазл з пейзажами міста. 
Всі вимоги детально прописали 
в технічному завданні та 14 листо-
пада оголосили тендер.

Підсолоджений тендер
За деякий час управління 

культури оновлює тендерну доку-
ментацію, змінивши пазл на набір 
цукерок. Повернення до звичайного 
асортименту подарунка, проти чого 
виступали депутати під час засідан-
ня комісії, відбулося під впливом 
негласного куратора управління 
культури.

– Питання, чому секретар 
міськради бере участь у роботі 
управління культури, хоча офіцій-
ний куратор – заступник міського 
голови, залишається відкритим. 
Дали відповідну рекомендацію, 
чекаємо відповіді міського голо-
ви, – прокоментувала в соцмережі 
голова гуманітарної комісії, депутат 
міськради Наталія Леонченко.

Все це дало змогу взяти участь 
у торгах вінницькому підприєм-
ству «Солодкий Світ», яке впродовж 
останніх двох років регулярно ви-
грає тендери на постачання кон-
дитерських виробів. Але якщо 
у 2018 році фірмі вдалося пере-
могти, значно знизивши ціну під 
час торгів, то у 2019 році ніякої 
боротьби не було.

Єдиним конкурентом фірми 
виступила вінницька підприєм-
ниця Вікторія Гладько-Новарчук 
з максимальною ціною пропо-
зиції – 650 тис. грн. Учасники не 
торгувалися, і в підсумку пропо-
зицію підприємства «Солодкий 
Світ» в 644,3 тис. грн визнали більш 
економічно вигідною.

Тендерний комітет управління 
культури підтвердив повну відпо-

відність вимогам поданих на тендер 
підприємством документів. При 
цьому в учасника відсутній підтвер-
джений досвід учасника в організа-
ції аналогічних культурних заходів. 
Замість цього «Солодкий Світ» 
надав інформацію про укладені 
договори на постачання кондитер-
ських виробів. На підтвердження 
обраний управлінням переможець 
додав копію таких угод. Така ж 
ситуація з наявністю працівників 
необхідної кваліфікації: у подано-
му переліку співробітників немає 
жодного аніматора чи будь-якого 
спеціаліста у сфері проведення 

культурно-масових заходів.
Вони й не могли працювати 

на підприємстві, яке займається 
виключно оптовим та роздрібним 
продажем кондитерських виробів. 
Запитання, чому ж управління за-
крило очі на порушення учасником 
вимог тендеру, голова тендерного 
комітету пояснила нестачею часу.

– У нас не було юридичних 
причин відхилити їх пропозицію. 
Основна – необхідно було провести 
для діток заходи, – пояснює заступ-
ниця управління культури Олена 
Турська.

В управлінні переконують, що 
переможець вчасно забезпечив 
пошиття костюмів та необхідну 

організацію заходу. Правда, яким 
чином йому це вдалося без необ-
хідного персоналу та аніматорів, 
як це визначено сценарієм заходів, 
посадовець не знає.

Святкові вистави на централь-
ній площі Житомира розпочалися 
одночасно з підписанням з підпри-
ємством «Солодкий Світ» угоди. 
Переодягненими у казкових героїв 
виявилися працівники міського Па-
лацу культури, підпорядкованого 
управлінню культури міськради.

У коментарі директор Палацу 
культури Наталія Чісліна підтвер-
дила участь акторів у заходах:

– Щорічно ми проводимо такі 
вистави для діток у приміщенні, 

але цього року вони організовані на 
центральному майдані. Всі дані за-
ходи проводилися згідно з наказом 
управління культури, – відповідає 
в коментарі очільниця закладу.

Виходить, що управління 
культури за проведення заходів 
заплатило двічі. Перший раз, 
оплативши з міського бюджету 
зарплатню залучених для прове-
дення свята працівників Палацу 
культури. Вдруге – сплативши за 
послуги фірмі, відповідальній за 
проведення заходу.

Гладкі змовники
Однак на цьому питання до 

тендеру не завершуються. Деталь-

но проаналізувавши всі подані 
двома учасниками документи, ми 
знайшли підтвердження ймовірної 
змови між ними.

Доказ містився на останній 
сторінці статуту фірми «Солодкий 
Світ» (див. фото зі статуту), де дові-
реною особою власника зазначено 
Надію Гладько. Її уповноважено 
виконувати всі розпорядчі функ-
ції, включно з представництвом 
інтересів та навіть правом подати на 
зміни статут підприємства. Звідси 
можна припустити, що саме вона 
є справжньою власницею підпри-
ємства «Солодкий Світ».

Надія Гладько доводиться 
матір’ю підприємниці Вікторії 
Гладько-Новарчук (до одруження 
Гладько), яка взяла разом з ПП «ТД 
«Солодкий Світ» участь у тендері. 
Коли донька брала участь у за-
купівлі і подала неповний пакет 
документів, вона не планувала ви-
гравати тендер. Її роль зводилася 
до імітації торгів.

Слід відзначити, що ПП «ТД 
«Солодкий Світ» не володіє ви-
робничою базою та необхідними 
приміщеннями. Підприємство їх 
орендує в підприємця Олега Гладь-
ка – батька згаданої Вікторії Гладько-
Новарчук. За адресою реєстрації 
«ТД «Солодкий Світ» у Вінниці по 
вул. Гонти, 96А легко віднайти ще 
декілька фірм, які належать родині 

Гладьків.
Вінницький бізнесмен Олег 

Гладько відомий досить крутим 
норовом та широкими зв’язками 
серед влади. Цим він вихвалявся 
під час сутички, розстрілявши із 
травматичної зброї сусіда на його ж 
власному подвір’ї. Карну справу 
проти нападника згодом через «від-
сутність складу злочину» справді 
закрили. Натомість пан Гладько 
забажав від сусіда 650 тис. грн мате-
ріальної та моральної компенсації.

Окрім торговельних фірм, 
сім’я Гладьків володіє заміським 
готельним комплексом «Гостевія», 
рестораном «Арталь» у центрі Ві-
нниці та власним кондитерським 
виробництвом під торговельною 
маркою «Goluba». До речі, цукерки 
даного виробника були в закупле-
них управлінням культури Жито-
мирської міської ради цьогорічних 
подарунках.

Ми намагалися зв’язатися з «ТД 
«Солодкий Світ», але за контактним 
номером ніхто не відповідав. За-
телефонувавши за мобільним 
номером керівника підприємства 
Оксани Кінзерської, у відповідь по-
чули жіночий голос. З’ясувавши, 
що питання стосуватиметься участі 
підприємства у закупівлях, спів-
розмовниця завірила нас, що ми 
спілкуємось з іншою людиною, 
а телефон директора пообіцяла 
надіслати у повідомленні. У подаль-
шому обіцяних контактів ніхто так 
і не надіслав, більше не відповіда-
ючи на наші дзвінки.

Подібна поведінка підтверджує 
сумніви у відкритості постачальни-
ка. За таких умов виникає питання, 
наскільки можливо довіряти якості 
поставлених ним наборів цукерок, 
які з простроченим терміном ре-
алізації ще у 2017 році намагався 
продати «ТД «Солодкий Світ».

– Присутні декілька ознак змо-
ви, – стверджує експертка з питань 
закупівель Ольга Нос. – По-перше, 
наявні родинні стосунки між дові-
реною особою керівника підпри-
ємства і його конкурентом. Також 
ознакою змови може бути те, що 
учасники не знижували ціну на аук-
ціоні. Учасниця торгів ФОП Гладько 
подала неповний комплект доку-
ментів у своїй пропозиції, отже, не 
планувала перемагати у закупівлі.

Свята промайнули, і на сьогодні 
повернути витрачені кошти місь-
кому бюджету практично немож-
ливо. Однак ми сподіваємось, що 
описана ситуація стане приводом 
для перевірки регіональним відді-
ленням Антимопольного комітету 
з недопущенням у майбутньому 
подібних змов під час закупівель, 
щоб подарунки дітям та їх батькам 
завжди приносили тільки приємні 
враження.

 Разом з Солодкий Світ пропозицію подала донька Надії Гладько Вікторія

 Батько Олег Гладько, донька Вікторія Гладько,  
      її чоловік з дитиною та Надія Гладько

 Надія Гладько діє від імені власника за статутом Солодкий світ
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Цьогоріч наш дописувач 
Андрій Козаченко святкував 
Різдво у Німеччині. Подо-
рож Європою вже п’ять ро-
ків є неодмінним подарун-
ком житомирянина самому 
собі. Торік була Польща та 
Чехія – цьогоріч Німеччина. 
Ми попросили поділитися 
цікавинками подорожі з на-
шими читачами.

На традиційних різдвяних ярмарках 
у містах східної Німеччини можна зу-
стріти представників різних народів, які 
пропонують власну унікальну продук-
цію. Кулінарне пізнання розпочалося зі 
смакування традиційної угорської страви 
лангош. Це справжній шедевр мадярської 

кухні, дріжджовий коржик, який готують 
у киплячій олії. У перекладі з угорської лан-
гош – полум'яний. Його потрібно смакувати 
гарячим, змастивши часниковим соусом 
і, за бажанням, додавши сметану та сир.

Також Андрій як шанувальник апіте-
рапії (профілактика та лікування за допо-
могою продуктів бджільництва) розповідає 
про унікальний мед з додаванням пропо-
лісу, придбаний у польського пасічника. 
Шанувальники смакоти можуть вдосталь 
насолодитися такою традиційною німець-
кою смакотою, як різноманітні ковбаски та 
гарячий «глювайн» – глінтвейн по-німецьки. 
Можна тут випити і гарячого пива. Однак 
це, як мовиться, на любителя. А от звичай-
не холодне пиво у Німеччині п'ють багато 
і найрізноманітніших сортів.

У передріздвяний час жителі Німеччи-
ни прикрашають свої будинки різдвяним 
типовим вінком з ялинових гілок з чотирма 
свічками. Прикрасу закріплюють верти-
кально або встановлюють на стіл. У перший 
з чотирьох тижнів Різдвяного посту (адвен-
ту) запалюється перша свічка, наступного 
тижня – друга і т. д. У кожному будинку, 

як і в кожному храмі, також обов'язково 
присутня Моравська зірка – симетрична 
об'ємна багатопроменева зірка, що симво-
лізує Віфлеємську зірку.

Крім іншого, жителі Німеччини готують 
надзвичайно атмосферне різдвяне печиво. 
І який же Weihnachten (Різдво) без різдвя-
ного кекса (дрезденського кекса) під назвою 
штоллен. Він символізує запеленутого ма-
ленького Христа. Готують його з важкого 
дріжджового тіста задовго до свят, щоб кекс 
встиг просочитися і стати ідеально смач-
ним. Найбільш поширений вид штолленів 
має начинку з родзинок і цукатів, хоча по-
пулярні також варіанти з маком, горіхами 
або марципаном.

За словами Андрія, Німеччина захо-
плює чистими вуличками, рівними до-
рогами, будиночками, які наче втілилися 
в реальність з казки про Гензеля та Греттель. 
А ще жителі цієї чарівної країни показують 
приклад бережного ставлення до природи. 
Лісів тут ніхто не вирубує, адже за це загро-
жує серйозна відповідальність. Мало того, 
щоб зрізати дерево біля власного будинку, 
необхідно отримати спеціальний дозвіл 

і сплатити чималу суму. Крім того, жителі 
мають залишити досить високу частину 
стовбура від землі, аби там могли жити 
комахи. Ось це піклування про братів на-
ших менших!

«Їдучи автобаном, я помітив дивний 
міст над дорогою, який заріс чагарниками. 
Цікаво, може, він не працює? Адже ці зарос-
лі якось резонують з тим порядком, який 
царить навкруг. Виявляється, це спеціальні 
містки для диких тварин! Аби вони могли 
без перешкод переходити дорогу», – роз-
повідає Андрій.

Німеччина захоплює унікальними хра-
мами та замками. Та й багато звичайних 
будинків бережуть атмосферу Середньо-
віччя. Ті шедеври, які зазнали руйнації, тут 
бережно реставрують. Жителі цієї країни 
вміють берегти світ навколо себе і багато 
працювати для розвитку власної батьківщи-
ни. Вболівають вони і за Україну, постійно 
слідкують за новинами нашого життя та 
щиро бажають, аби тут настав мир.

Різдво у Німеччині –  
казково і надзвичайно смачно!

В Україні розпо-
чався справжній 
інформаційний бум 
стосовно підвищен-
ня зарплат народним 
депутатам.

Попередньо на своїй сторінці 
у Фейсбуці віцепрем'єр-міністр 
України Павло Розенко написав 
про те, що зарплата народним 
депутатам з 1 січня 2020 року 

перевищуватиме 100 тисяч гри-
вень: «За моєю інформацією, 
з 1 січня 2020 року в 2,5 раза буде 
збільшена зарплата народним 
депутатам України! Вона пере-
вищуватиме 100 тисяч гривень! 
Епоха бідності закінчена!».

Проте спікер парламенту 
Дмитро Разумков спросту-
вав інформацію, яку активно 
розповсюджують у мережі та 
ЗМІ, мовляв, зарплату підви-
щать лише на 3 тисячі гривень, 
і пов’язано це з прожитковим 
мінімумом.

«Я думаю, що всі бачили ін-
формацію у ЗМІ щодо збільшен-
ня зарплат народних депутатів 
України. Я щойно звертався до 
апарату, мені надали повну ін-
формацію. Індексація зарплати 
народних депутатів України. 
Проте вона зовсім не відповідає 
тим цифрам, про які пишуть 
у ЗМІ, про 100 тисяч гривень, 
десь я бачив 150 тисяч. Зміна 
зарплати – приблизно 3 тисячі 
гривень для народного депутата. 
Це пов'язано з прожитковим мі-
німумом», – зазначив Разумков.

У Попільнянському 
районі рибалка про-
валився під кригу 
і помер від переохоло-
дження у «швидкій».

Про це повідомляють у ДСНС 
України в Житомирській області.

З’ясувалося, що 44-річний чо-
ловік знаходився у воді на відстані 
близько 20 м від берега. Місцеві 
жителі не могли допомогти по-
топаючому, бо крига була занадто 

тонкою, а човна поблизу не було. 
Сам рибалка пересувався по при-
мерзлій водоймі на лижах.

Весь час до прибуття бійців 
ДСНС та під час проведення ава-
рійно-рятувальних робіт рибалка 
не втрачав свідомості. Вже на бере-
зі фельдшер, який приїхав разом із 
рятувальниками, надав чоловікові 
першу медичну допомогу.

На жаль, врятувати життя 
людині не вдалося. Попередньо 
чоловік помер від значного пере-
охолодження тіла, перебуваючи 
вже у «швидкій».

Разумков спростував інформацію 
про підвищення зарплат  
нардепам до 100 тисяч гривень

На Житомирщині 
рибалка провалився під 
кригу, через що помер
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Як мер Сухомлин власнику АЗС 
UPG вартість занижував, або 
Хто кому три мільйони винен

Руслан Мороз

За документами 
міськради у бюджет 
міста було заплачено 
від забудовника АЗС 
UPG майже на три 
мільйони гривень 
менше ніж треба.

Епопея з будівництвом АЗС 
UPG у місті Житомирі, що за 
адресою: проспект Незалеж-
ності 29, схоже, наближається до 
кінця. Але хто вийде перемож-
цем – містяни або мерія разом 
із забудовником – досі не відомо.

Вже ніхто не може сказати, 
коли і чим закінчиться це жа-
хіття у нашому місті. Але ми 
можемо констатувати, що на-
віть очільник області Віталій 
Бунечко визнав провину міської 
влади у цьому конфлікті та повну 
бездіяльність правоохоронної 
системи, яка виявилася повністю 
неспроможною припинити на-
віть сутички між охороною АЗС 
та місцевими мешканцями і за-
безпечити виконання судового 
рішення.

З моменту виходу нашого по-
переднього номеру газети мину-
лого року забудовник вже встиг 
«привітати» жителів черговими 
бійками, сутичками, викликами 
поліції та замовною «джинсою» 

у деяких житомирських ЗМІ. 
На жаль, дехто з наших колег 
вирішив перед Новим роком 
трошки заробити на розміщен-
ні неправдивої інформації, але 
потім ті, у кого совість отримала 
верх над жадібністю, повернули 
ті «тридцять срібників» і вибачи-
лися перед читачами.

Якщо поетапно висвітлювати 
події, які почали розгортатися 
саме перед Новим роком, на 
Різдво, коли більшість містян 
готувалися до свята, то щоразу 
події загострювалися у той мо-
мент, коли в нормальній державі 
люди сідали за столи й починали 
святкувати.

Ми поетапно нагадаємо, 
що відбулося за останні 
три тижні біля будівництва 
АЗС, яке вже набило 
оскому у людей та, 
напевно, прокляте Богом, 
за адресою: проспект 
Незалежності, 29 у місті 
Житомирі.

Увечері 24 грудня 2019 року 
з 19:00 мешканці на знак про-
тесту заблокували проїзд по 
проспекту Незалежності, біля 
«Еко маркету».

Незважаючи на офіційне 
рішення виконавчого комітету 
Житомирської міської ради, 
висновок державної архітек-
турно-будівельної інспекції та 
численні звернення мешканців 

до поліції, компанія «UPG» про-
довжує зводити АЗС практично 
у дворі житлового будинку – за 
адресою: проспект Незалежнос-
ті, 29 у Житомирі. Саме 24 грудня 
ініціативна група жителів від-
відала керівництво головного 
управління Національної полі-
ції, поспілкувавшись із Сергієм 
Крупеєм, і прокуратуру області. 
Короткий підсумок спілкування 
з поліцією – незважаючи на те, 
що «UPG» незаконно демонту-
вала тротуар і працює всупереч 
приписам міської ради і ДАБІ, 
у поліції немає повноважень 
припинити незаконне будівни-
цтво.

О 19:00 24 грудня зневірені 
жителі перекрили проспект Не-
залежності у Житомирі. У мо-
мент акції протесту стався шо-
куючий випадок – броньований 
мікроавтобус охорони «UPG» 
в'їхав у натовп з протестувальни-
ками і протягнув одного з них на 
капоті більше 30 метрів. Потер-
пілого, якого звуть Віктор, госпі-
талізували, попередньо у нього 
кілька переломів. На місці тоді 
працювала слідчо-оперативна 
група.

На сайті ГУНП у Житомир-
ській області було розміщено 
офіційне повідомлення: «На міс-
ці події працювала слідчо-опе-
ративна група Житомирського 
відділу поліції. Встановлено, що 
за кермом транспортного засобу 
перебував 36-річний житель м. 
Павлограда Дніпропетровської 

області. Його було доставлено до 
відділку, де отримано пояснення 
щодо вказаної події. Також чоло-
віка освідувано щодо вживання 
алкоголю. Потерпілий, 39-річний 
житомирянин, попередньо отри-
мав тілесні ушкодження у ви-
гляді закритої черепно-мозкової 
травми, струсу головного мозку 
та забоїв. Йому надавалась ме-
дична допомога без госпіталі-
зації. За цим фактом розпочато 
кримінальне провадження за 
ознаками правопорушення, пе-
редбаченого ст. 296 (хуліганство) 
Кримінального кодексу Украї-
ни. Санкція статті передбачає 
відповідальність від штрафу до 
3-річного обмеження волі».

Перший робочий день нового 
року у Житомирській обласній 
адміністрації почався не дуже 
святково – з візиту протестуваль-
ників, мешканців прилеглих до 
будівництва АЗС UPG будинків 
по проспекту Незалежності, 29, 
до очільника області Віталія Бу-
нечка.

Міськрада та Сергій Сухом-
лин вирішили не втручатися 
в події, переклавши таким чином 
відповідальність за свої недолу-
гі дії на інших та розписавшись 
у власному безсиллі щось вирі-
шувати у місті. Депутати також 
майже повністю проігнорували 
ці події. А власник АЗС UPG 
часом відправив до Києва доку-
менти про готовність комплексу 
та наміри відкрити АЗС 12 січня 
цього року.

Таким чином, майже всі 
державні установи визнали по-
рушення, з якими проводилося 
будівництво АЗС UPG по про-
спекту Незалежності, 29, але при 
цьому також підтвердили, що 
в законний спосіб не можуть ви-
рішити цю проблему. Основною 
причиною, на думку мешканців, 
є відсутність бажання міського 
голови Сергія Сухомлина та чи-
новників і депутатів міськради 
розв’язати проблему. Міськрада 
делегувала такі повноваження 
адвокатам, яких запросили самі 
мешканці прилеглих будинків. 
Також з’ясувалося, що крім не-
бажання втручатися в події, 
чиновники міськради не зовсім 
орієнтуються у діючому законо-
давстві України, де зазначається, 
що місцеві органи влади повинні 
відстоювати інтереси громади.

На даний час майже всі 
контролюючі органи, в тому 
числі ДАБІ та Держгеокадастр, 

визнали порушення, з якими 
будується АЗС UPG. Прокура-
тура та СБУ пообіцяли провести 
перевірки наданих фактів. Але 
всі також визнали, що зараз у за-
конний спосіб у влади немає 
можливості припинити будів-
ництво, окрім судового рішення. 
І тут всіх чекала несподіванка. 
Суди поперемінно приймають 
різні рішення, відміняючи рі-
шення один одного і заборони 
органів місцевої влади. Ситуація 
зараз перебуває в глухому куті. 
А власник АЗС UPG готується 
до відкриття об’єкта.

Ще 6 грудня 2019 року дер-
жавна архітектурно-будівельна 
інспекція завершила перевірку 
будівництва АЗС UPG, виявивши 
низку проблем. Перелік поми-
лок і порушень при будівництві 
об’єкта займає 33 сторінки, але, 
незважаючи на офіційну вимогу 
ДАБІ негайно припинити будів-
ництво, «UPG» продовжує будів-
ництво. Лист із приписом було 
направлено на адресу забудовни-
ка до міста Коростеня, але звідти 
надійшло СМС-повідомлення, 
що адресат відмовився отримати 
рекомендованого листа.

До цього ще можна додати, 
що 26 грудня 2019 року були 
проведені громадські слухання 
щодо будівництва. Внаслідок 
того, що нікого із зацікавлених 
сторін, окрім самих мешканців 
будинків, на слуханнях не було, 
все пройшло досить швидко. 
Зареєструвалися в залі 143 осо-
би, ще 98 подали в письмовому 
вигляді заяву про своє бачення 
ситуації і просили врахувати її 
під час голосування, оскільки пе-
ребували в цей час на робочому 
місті. Всі присутні проголосу-
вали одностайно проти будів-
ництва автозаправної станції 
та звернулися особисто і через 
депутатів до керівництва країни 
з цього питання.

Увечері 3 січня 2020 
року було оприлюднене 
рішення Господарського 
суду Житомирської області, 
яке забороняє будівельні 
роботи на землях 
Житомирської ОТГ  
по проспекту  
Незалежності, 29.

Місцеві жителі, дізнавшись 
про це, о 19:00 вийшли на збори, 
щоб обговорити свої подальші дії, 
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однак це не сподобалося охорон-
цям АЗС UPG. Мешканці приле-
глих будинків вийшли на тротуар 
і перекрили проїзд для будівель-
ної техніки компанії UPG. У від-
повідь водій однієї з фур почав 
їхати прямо на людей, а охоронці 
застосували до протестувальників 
сльозогінний газ.

Відео інциденту опублікува-
ла в мережі Facebook Анастасія 
Соколова. На відео чітко можна 
побачити, що спочатку все від-
бувається досить мирно. Люди 
іронізують щодо звинувачень 
у тому, що вони нібито стоять 
тут за гроші. Потім із території 
АЗС виходять кілька представ-
ників UPG разом із водієм. Водій 
фури сідає за кермо і починає рух 
просто на людей, а в цей момент 
охоронці розпилюють на протес-
туючих газ із балончиків.

За кілька хвилин на місце при-
буває поліція, а потім – і швидка 
допомога. В результаті розпилення 
газових балончиків серйозно по-
страждали двоє людей – чоловік 
і жінка. Вони були госпіталізова-
ні – медики промили їм очі і на-
дали першу допомогу.

За словами свідків, мешканці 
вийшли на мирну акцію, оскіль-
ки існує припис про негайне 
припинення будівництва. Люди 
перебували на землях громади, 
використовувати які і проводити 
на них будь-які роботи заборо-
нив суд.

«Вийшов представник UPG 
і дав команду їхати на людей. 
Люди стоять, піднімають руки, 
а він просто почав їхати… З ін-
шого боку високий бородатий 
охоронець дістає балончик 
і починає розпорошувати газ 
прямо на людей. Одну жінку 
нагнув і спробував їй побриз-
кати прямо в обличчя – як вона 
відвернулася, не знаю. Очі у неї 
запухли, її забрала швидка до-
помога, і ще одного чоловіка, 
у нього теж все обличчя забриз-
кане», – розповіла протестуваль-
ниця Тетяна Дреуш.

«Машина почала їхати на 
людей, «тітушки» спробували 
розчистити шлях для авто, за-
стосувавши балончики з газом… 
Ось мене окропили, але я встиг 
нахилитися, щоб в очі не потра-
пило. Двох людей госпіталізува-
ли з опіками обличчя та очей, це 
Валерій Отаманський і жінка на 
ім’я Анна. Після цього один із 
охоронців витягнув пістолет і по-
чав погрожувати ним», – розпо-
вів місцевий житель Володимир 
Островський.

Представники компанії «UPG» 
ніяк не коментують ситуацію. На 
місці подій працювала слідчо-опе-
ративна група поліції, був при-
сутній начальник Житомирського 
відділу поліції Сергій Крошко.

Ще одна дуже  
неприємна версія події,  
або Гроші не пахнуть

Під час останнього судового 
засідання з’ясувалася дуже не-
приємна річ. Вона пов’язана з до-

сить цікавим договором про спі-
вучасть, який був наданий суду 
під час розгляду справи. Справа 
в тому, що 11 вересня 2019 року 
міський голова Сергій Сухом-
лин уклав договір пайової учас-
ті з ТОВ «UPG» (це будівництво 
АЗК по проспекту Незалежності, 
29). Загальна сума будівництва, 
відповідно до проектно-кошто-
рисної документації, складає 
5 576356 грн. Згідно з рішенням 
виконкому міської ради № 1121 
від 06.12.2017 року, пайова участь 
для нежитлових будівель стано-
вить до 10% від вартості такого 
будівництва, до 4% – для житло-
вих.

Але Сергій Сухомлин нібито 
діє в інтересах міста, і тому для 
ТОВ «UPG» пайову участь вста-
новлює у розмірі 4%, а не 10%, 
тобто 223 054 грн.

Але найцікавіше почалося, 
коли представник ТОВ «UPG» 
надав до судів бухгалтерську 
довідку про те, що вартість бу-
дівництва при 96% готовності 
склала… 31 943 660,94 грн, що в 6 
разів більше вищезгаданої суми, 
а в бюджет міста ТОВ «UPG» за-
платило 223 054 грн. Зараз вияв-
ляється, що суди забезпечували 
позови і приймали рішення на 
підставі довідки, яка не відпо-
відає дійсності; приклад можна 
подивитися за посиланням в Ін-
тернеті: http://reyestr.court.gov.
ua/Review/86585454

Але якщо у 6 разів зросла 
вартість будівництва, то і в 6 
разів має зрости пайова участь, 
яка взагалі по таких об'єктах по-
винна складати 10%, а не 4%, як 
вирішив міський голова.

Цікаво буде нагадати зміст 
оголошення про проведення 
земельних торгів:

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕ-

МЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ 
АУКЦІОНУ

З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ 
ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ

Організатор земельних 
торгів: Житомирська міська 
рада.

Виконавець земельних 
торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 
79012, м. Львів, вул. Сахаро-
ва,46.

Характеристика лоту № 01:
• земельна ділянка несіль-

ськогосподарського призна-
чення, що розташована за 
адресою: Житомирська об-
ласть, м. Житомир, проспект 
Незалежності, 29;

• ка дас т рови й номер: 
1810136300:05:025:0017;

• площа: 1,1000 га;
• категорія земель – землі 

житлової та громадської за-
будови;

• цільове призначення – 
для будівництва та обслуго-
вування будівель торгівлі (код 
класифікації видів цільового 
призначення земель – 03.07).

Стартова ціна продажу 
земельної ділянки у влас-
ність – 3 923 040 грн 00 коп. (три 
мільйони дев’ятсот двадцять 
три тисячі сорок гривень 00 
коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови:
– створити та забезпечити 

умови вільного доступу (сер-
вітуту) для реконструкції та 
експлуатації існуючих мереж 
водопостачання, газопоста-
чання, електропостачання, 
каналізації, кабеля зв’язку. 
У разі необхідності забез-
печити перенесення інже-
нерних мереж відповідно до 
технічних умов, наданих їх 
власниками;

– в ра хову юч и п роек т 
«червоних» ліній вулиць та 
доріг з уточненням окремих 
положень генерального плану 
м. Житомира, затверджений 
рішенням міської ради від 
09.12.2005 року № 583 «Про 
затвердження проекту «чер-
воних» ліній вулиць та доріг 
з уточненням окремих по-
ложень генерального плану 
м. Житомира», частина зе-
мельної ділянки знаходить-
ся в межах «червоних» ліній 
перспективного розвитку 
вулиці Ватутіна, де розміщен-
ня і будівництво наземних 
об’єктів житлово-цивільного, 
промислового призначення 
та інших капітальних споруд, 
крім об’єктів транспорту та 
інженерних мереж, заборо-
няється (ДБН В.2 .3.5 –2001 
«Вулиці та дороги населених 
пунктів»);

– забезпечити улашту-
вання під’їзду до земельної 
ділянки в параметрах згідно 
з вимогами розділу 7 ДБН 360–

92** «Планування та забудова 
міських і сільських поселень»;

– при необхідності прове-
дення робіт з реконструкції, 
капітального ремонту на зе-
мельній ділянці – оформити 
документацію за встановле-
ним законодавством поряд-
ком;

– земельну ділянку утри-
мувати у відповідності до са-
нітарних, екологічних вимог 
та за цільовим призначенням;

– згідно зі ст. 5 Закону 
України «Про основи місто-
будування» врахувати законні 
інтереси користувача земель-
ної ділянки, що знаходиться 
поруч

Обмеження у використан-
ні земельної ділянки:

Зона особливого режиму 
забудови – 0,2697 га. Охорон-
на зона навколо інженерних 
комунікацій 0,2273 га. Охо-
ронна зона навколо (вздовж) 
об’єкта енергетичної системи 
0,0417 га. Охоронна зона на-
вколо (вздовж) об’єкта енерге-
тичної системи 0,0036 га. Охо-
ронна зона навколо (вздовж) 
об’єкта енергетичної системи 
0,0057 га. Охоронна зона на-
вколо (вздовж) об’єкта зв’язку 
0,0128 га. Охоронна зона на-
вколо (вздовж) об’єкта зв’язку 
0,0326 га. Охоронна зона на-
вколо (вздовж) об’єкта енер-
гетичної системи 0,0049 га. 
Охоронна зона навколо інже-
нерних комунікацій 0,0369 га. 
Охоронна зона навколо інже-
нерних комунікацій 0,0094 га. 
Охоронна зона навколо інже-
нерних комунікацій 0,0271 га. 
Використовувати земельну 
ділянку виключно за цільо-
вим призначенням.

Отже, кризи немає, але ві-
зьміть калькулятор, і все самі 
зрозумієте. Ось це, напевно, 
у міськраді називають «Операція 
«Інвестор».

Таким чином, ми маємо 
наступне. Якщо забудовни-
ком було заявлено про вар-
тість будівництва при 96% 
готовності у 31 943 660,94 грн, 
то логічно припустити, що 
4% від 31 943 660,94 грн буде 
ск ладати 1 277 746,44 грн, 
а ніяк не 223 054 грн, які були 
прописані у договорі № 54 від 

11.09.2019 року.
А я к що взя т и 10%, я к і 

пови н но було за п лат и т и 
«UPG», відповідно до рішен-
ня виконавчого комітету 
Житомирської міської ради 
від 06.12.2017 року за № 1121, 
то су ма внеску зросте до 
3 194 366,09 грн.

Отже, різниця у першому 
випадку складає майже міль-
йон гривень, який недоотримав 
міський бюджет. А у другому ви-
падку, який більше відповідає 
документам, прийнятим самим 
виконкомом Житомирської місь-
кої ради, сума недоотримання 
міського бюджету складає вже 
трохи менше трьох мільйонів 
гривен. Зрозуміло, що ці гроші 
недоотримали ми з вами – пере-
січні громадяни такого славетно-
го, але безталанного міста.

Таким чином, крім фальси-
фікації громадських слухань, 
повного ігнорування всіх буді-
вельних норм та власних рішень 
міської ради, до цього ганебного 
списку додався ще один доку-
мент, який може остаточно по-
ставити хрест на політичному 
майбутньому багатьох теперіш-
ніх депутатів та міського голови.

Ми намагалися отримали 
коментар начальника управ-
ління капітального будівництва 
Житомирської міської ради 
В'ячеслава Глазунова, щоб ді-
знатись, хто проводив загальну 
кошторисну оцінку вартості 
об'єкта будівництва АЗС «UPG» 
та відповідно до якого норматив-
ного акту встановлювався відсо-
ток пайової участи замовника 
і чому було встановлено саме 4%, 
а не 10%, як зазначено у рішенні 
виконавчого комітету Житомир-
ської міської ради від 06.12.2017 
року за № 1121. Але, як зазначив 
у телефонній розмові В'ячеслав 
Глазунов, він не має відношення 
до даного об'єкта. Це трохи див-
но, але в редакції є документ за 
підписом В'ячеслава Глазунова 
про розрахунок пайової участі 
замовника будівництва. До речі, 
на документі є підпис началь-
ника управління капітального 
будівництва, є печатка, але немає 
дати, коли цей документ було 
підписано.

Отримати коментар ві д 
представників ТОВ «UPG» нам 
не вдалося. Але вдалося за за-
питом отримати бухгалтерську 
довідку, яку було надано до суду 
та на підставі якої суд виносив 
свою ухвалу. Там зазначено, що 
витрати на будівництво склада-
ють саме 31 мільйон 943 тисячі 
660 гривень. До речі, там згаду-
ється і про пайову участь в сумі 
223 054 грн.

Таким чином, ми маємо 
документи, які суперечать 
один одному. Але при цьо-
му один варіант, з більшою 
сумою, надається до суду, 
інший, з меншою, до міської 
ради для розрахунку пайо-
вої участі. Але хто поверне до 
скарбниці міста три мільйони 
гривень?

 Витяг з ухвали суду
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З 20 січня глядачі 
супутникових антен 
втратять доступ до 23 
українських каналів. 
Їхній сигнал буде за-
кодовано.

Майже шістьом мільйонам 
українців доведеться або платити 
за перегляд, або шукати альтер-
нативу. Які канали зникнуть із 
вільного доступу і чому? На ці 
питання спробували відповісти 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Які канали закодують?
С у п у т н и к о в и й  с и г н а л 

своїх каналів закодують чо-
тири найбільші медіагрупи: 
StarLightMedia,  1+1 media, 
InterMediaGroup та «Медіа Гру-
па Україна». Усього з вільного до-
ступу зникнуть 23 супутникові 
канали: СТБ, ICTV, Новий канал, 
М1, М2, «Оце», «1+1», «2+2», ТЕТ, 
«ПлюсПлюс», «УНІАН», «Бігуді», 
«Інтер», НТН, К1, К2, «Мега», 
«Піксель», Zoom, «Enter-фільм», 
«Україна», НЛО ТБ, «Індиго TV».

Канали будуть закодовані 
системою умовного доступу 
Verimatrix. Це американська без-
карткова система, яку неможли-
во зламати чи «перепрошити». 
У медіакомпаніях свідомі того, 
що не всі користувачі перейдуть 
на платні послуги. Але вважають, 
що це правильна довгострокова 
стратегія розвитку.

«Кількість тих, хто готовий 

платити за якісну послугу в Укра-
їні, як і в усьому світі, зростає. Ра-
дує, що наших глядачів цікавлять 
саме національні канали топ-6 те-
леканалів («Україна», «1+1», ICTV, 
СТБ, Новий канал та «Інтер») – це 
той ключовий продукт, якого по-
требує більшість», – переконаний 
директор зі стратегії та розвитку 
бізнесу «Медіа Групи Україна» 
Федір Гречанінов.

Варто наголосити, що під 
кодування потрапить лише роз-
важальне супутникове телеба-
чення. Інформаційні супутникові 
канали залишаться, як і раніше, 
безкоштовними. Зокрема, відкри-
тим буде державне та суспільне 
мовлення – «Перший», «Культу-
ра», «Рада», UA TV.

Чому закривають сигнал?
Експерти називають декіль-

ка причин кодування супутни-
кового сигналу українськими 

медіагрупами. Найперше – це 
питання ліцензійних прав і без-
пеки. Оскільки канали купують 
ліцензований контент лише для 
території України, то мусять за-
безпечити його поширення лише 
в межах кордону. Тим часом від-
критий супутниковий сигнал 
дозволяє дивитись програми не 
лише українцям, а й сусіднім 
країнам. Зокрема, це стосується 
західних фільмів, серіалів, спор-
тивних трансляцій та різноманіт-
них розважальних шоу.

Ще однією причиною коду-
вання супутникових каналів є 
зобов’язання медіагруп перед 
провайдерами, які надають ТБ-
послуги. Саме провайдери заці-
кавлені в тому, щоб розважальних 
каналів не було у вільному доступі.

«Наразі ринок платного теле-
бачення належить провайдерам. 
І вони нам вказують шлях, яким 
цей ринок може розвиватися. 

Кодування супутника – одна 
з їхніх вимог», – розповів Мико-
ла Фаєнгольд, комерційний ди-
ректор дивізіону Digital&PayTV 
StarLightMedia.

За його словами, що більше 
медіа розвинуть цей ринок, то 
більше перспектив матимуть для 
виробництва контенту.

Серед інших причин коду-
вання експерти називають також 
боротьбу із піратством. На їхню 
думку, це допоможе покласти 
край незаконним ТБ-сервісам, 
які ретранслюють продукти без 
дозволу власників. Власне, за кор-
доном практично немає суто без-
коштовного телебачення.

Що робити власникам 
супутникових антен?

Власники супутникових ан-
тен можуть або далі дивитись 
безкоштовні канали, що зали-
шились, або купити тюнер для 
розкодування, або ж обрати аль-
тернативу.

Аби дивитись далі СТБ чи 
«1+1», доведеться купити спе-
ціальний тюнер із вбудованою 
системою кодування Verimatrix. 
В інтернет-магазинах його можна 
придбати за 1099 грн. На ньому 
має бути обов’язкове маркування 
«УТБ» («Українське телебачення»). 
Після цього потрібно підключи-
тись до офіційних посередни-
ків – XtraTV або Viasat – й обра-
ти зручний абонентський пакет. 
Наприклад, XtraTV має 7 пакетів. 
Найдешевший – 55 грн/міс., най-
дорожчий – 189 грн/міс. Водночас 

Viasat пропонує 5 тарифних па-
кетів, вартість яких коливається 
від 69 до 249 гривень на місяць.

Інші варіанти – обрати один 
із альтернативних способів пере-
гляду ТБ. Зокрема, це може бути 
цифрове ефірне мовлення (Т2). 
Для цього потрібно придбати 
антену і тюнер для прийому 
цифрового сигналу.

Також можна підключити 
кабельне телебачення. Сьогодні 
найбільшими провайдерами є 
компанії «Тріолан» і «Ланет». 
Через переформатування ме-
діаринку у новому році вони 
підвищили ціну на свої послу-
ги. Вартість місячного пакету 
в «Тріолані» зросла з 70 грн до 
96 грн. У «Ланеті» найдешевший 
пакет коштує 59 грн/міс., хоча 
раніше в компанії попередили 
про зростання тарифу до 90 грн.

Як альтернативу супутнико-
вому ТБ експерти радять також 
інтернет-телебачення, яке дає 
можливість дивитись фільми 
і передачі на різних пристро-
ях і в будь-яких місцях. Це так 
звані IPTV та ОТТ-платформи. 
Найпопулярнішими сервісами є 
Megogо (від 80 грн/міс.) та Oll.tv 
(від 79 грн/міс.). Також в Україні 
набуває популярності американ-
ський Netflix, місячна підписка 
на який коштує близько 212 грн.

Варто наголосити, що зміни 
торкнуться лише тих, хто дивить-
ся супутникове телебачення. Для 
глядачів ефірного ТБ усе зали-
шиться по-старому. А на глядачів 
кабельного телебачення чекає 
зростання тарифів.

В Україні з 16 січня 
вся реклама, зокре-
ма і на телебаченні, 
радіо, а також у дру-
кованих виданнях має 
бути виконана лише 
державною мовою.

Про це повідомляється на 
сайті Національної ради з пи-
тань телебачення і радіомовлен-
ня. Саме в цей день набувають 
чинності норми статті 32 Зако-
ну України «Про забезпечення 
функціонування української мови 
як державної». Ця стаття регла-
ментує використання державної 
мови у сфері реклами. Водно-

час, уточнили в Нацраді, теле-
радіоорганізації закордонного 
мовлення, телерадіоорганізації, 
що ведуть мовлення однією або 
кількома офіційними мовами 
Європейського Союзу, поряд із 
державною мовою можуть роз-
міщувати рекламу офіційними 
мовами Європейського Союзу.

У друкованих ЗМІ, що вида-
ються однією з офіційних мов 
Європейського Союзу, допуска-
ється розміщення реклами тією 
мовою, якою видається такий дру-
кований засіб масової інформації. 
Також цим законом були внесені 
зміни до Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення, 
якими визначено, що порушення 
вимог Закону України «Про забез-
печення функціонування укра-

їнської мови як державної» щодо 
застосування державної мови 
у сфері реклами тягнуть за собою 
накладення штрафу від двохсот 

до трьохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або 
попередження, якщо порушення 
вчинене вперше.

Як повідомляв ІМІ, 25 квітня 
2019 року Верховна Рада України 
ухвалила в цілому Закон «Про 
забезпечення функціонування 
української мови як державної». 
15 травня Президент України Пе-
тро Порошенко підписав Закон 
«Про забезпечення функціонуван-
ня української мови як державної». 
16 травня текст Закону України 
№ 5670-д «Про функціонування 
української мови як державної» 
опубліковано в офіційному видан-
ні Верховної Ради України «Голос 
України». 16 липня 2019 року на-
був чинності Закон України «Про 
забезпечення функціонування 
української мови як державної».

За повідомленням  
Інституту Масової  

Інформації (ІМІ)

ЗАКОДОВАНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ:  
за що будуть платити українці?

З 16 січня реклама в Україні  
має бути виключно українською мовою
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Що це? Де це? Як це? 
Поговоримо про сортування сміття

Валерія Наумова

Питання екології 
сьогодні особливо 
актуальне. Обговорю-
ють екостиль життя 
у всьому світі. Сорту-
вання сміття – доволі 
непроста, проте не 
менш важлива тема, 
про яку говорять не 
так часто.

Сортуванням займається неве-
ликий відсоток жителів планети, 
проте ті, хто більш свідомо під-
ходить до свого життя та намага-
ється не лише зменшити кількість 
відходів, а і правильно їх сортува-
ти, активно розповсюджують ін-
формацію про свій досвід. Статей 
на тему того, як правильно розді-
ляти сміття – чимало, проте тих, 
хто безпосередньо сортує, – десят-
ки. Різні є пояснення: немає куди 
здавати сміття після сортування, 
надто довгий процес, а деякі на-
віть соромляться сортувати, адже 
навіть ті самі пляшки здавати для 
них не комільфо.

То що ж робити? Як правиль-
но сортувати сміття, які переваги 
сортування, де в Житомирі можна 
здавати сміття та досвід житоми-
рянки Надії Наймушиної – про це 
все розкажемо далі.

Як правильно  
сортувати сміття

• Для початку варто розуміти, 
що все сміття потрібно сортувати 
згідно з речовиною, з якої воно зро-
блено. Класти відходи потрібно у від-
повідний контейнер, який підходить 
для того чи іншого виду сміття;

• Зменшуйте розмір сміття, 
яке ви викидаєте. Для прикладу, 
усі пляшки потрібно скрутити, ви-
пустивши повітря, скласти щільно 
папір тощо;

• Спробуйте розбирати сміття 
на частини та сортувати ці частини. 
Тобто якщо ви берете скляну банку, 
то варто окремо сортувати скло і ме-
талеву кришку від банки. Таким чи-
ном, сортування дозволить зменшити 
домішки у матеріалі переробки;

• Будь-яку тару варто поми-
ти перед тим, як відправляти до 
контейнеру;

• Зверніть увагу, що папір чи 
картон, забруднений рештками їжі 
(наприклад, коробка з-під піци), є 
настільки ж шкідливим, як і роз-
чинники чи фарби. Не можна клас-
ти у бак для паперу касові чеки чи 
використані серветки, оскільки це 

знижує якість сортування паперо-
вого чи картонного сміття;

• Для сортування скла варто 
використовувати лише скляні 
відходи. Порцеляна, кераміка чи 
дзеркала не є склом, тому їх ути-
лізують окремо;

• Забезпечте правильне сор-
тування алюмінієвої тари. Крім 
алюмінієвих бляшанок, також 
кладіть у бак підноси для їжі та 
тару з-під продуктів харчування, 
тюбики, аерозольні балончики та 
алюмінієву фольгу;

• Кришки від пляшок та кон-
сервних бляшанок, бляшанки 
з-під риби, аерозольні балончики, 
інші циліндричні ємності – все це 
підходить для сортування металу;

• Для сортування пластику 
важливо викидати чистий плас-
тик, без зайвих домішок. Не слід 
класти сюди інші предмети, навіть 
якщо вони зроблені з пластику 
(іграшки, вази, невеликі побутові 
прилади, канцелярське приладдя);

• Пам’ятайте, що тара, виго-
товлена з деревини, ящики з-під 
фруктів та вина, а також невеликі 
коробки з-під сиру є тарою, що 
підлягає переробці. Проте її краще 
продати чи використати вторинно.

Переваги сортування сміття
Сортуючи сміття, ви чітко ро-

зумієте, які відходи у вас є, і під 
час покупок усвідомлюєте, якого 
сміття вам варто уникнути і як ви 
його утилізуєте. Для прикладу, 
простіше придбати овочі без упа-
ковки, адже це буде безвідходне 
використання. Вам захочеться 

брати з собою з магазину менше 
сміття, адже його сортування за-
ймає певний час та сили.

Також варто вказати те, що 
сортуючи сміття, ви робите про-
стір навколо себе чистішим та 
доступнішим. Менше засмічую-
чи природу, ви дбаєте не лише 
про якість свого життя, але і про 
майбутнє. Сортування дозволяє 
заробити, особливо якщо це сто-
сується скла.

Також сортуючи сміття, ви 
можете його використати вто-
ринно або продати. Вторинне 
використання не лише дозволяє 
піклуватися про навколишнє 
середовище, а і покращити своє 
життя. Для прикладу, вторинно 
можна використовувати скляні 
банки, дерев’яні піддони, коробки, 
металеві бляшанки.

Головне – це те, що ви піклує-
теся про природу і своїм прикла-
дом мотивуєте інших займатися 
сортуванням також.

Де у Житомирі  
здавати сміття

Студенти та співробітники ка-
федри екології гірничо-екологіч-
ного факультету Житомирського 
державного технологічного уні-
верситету розробили спеціальні 
листівки, де зібрали інформацію 
про пункти збору у Житомирі 
паперу, пластику, металу, скла, 
батарейок і люмінесцентних ламп.

На даних листівках написані 
наступні адреси, де можна ути-
лізувати сміття.

 � Папір:
• Перехрестя вул. Київської та 

Небесної сотні (у дворі);
• Майдан Соборний, навпроти 

фонтану;
• Вул. Промислова, 17;
• Вул. Вітрука, 2\144;
• Вул. Київська, 2;
• Вул. Промислова, 17.

 � Пластик:
• Вул. Домбровського, 25;
• Вул. Сингаївського, 4;
• Вул. Кафедральна, 4а.

 � Метал:
• Вул. С. Параджанова, 55;
• Вул. Вітрука, 2\144;
• Вул. Корольова, 173.

 � Скло:
• Вул. Корольова, 150а;
• Вул. Ольжича, 9;
• Вул. Домбровського, 25.

 � Батарейки:
• Вул. Театральна, 17\20;
• Вул. Київська, 64;
• Вул. Перемоги, 10;
• Вул. Леха Качинського, 12а;
• Вул. Кафедральна, 4а.

 � Лампи:
• Вул. Кафедральна, 4а;
• Вул. Київська, 81;
• Вул. Чехова, 1.

Інтерв’ю з експерткою
Сортування сміття – тема, яка 

цікавила її не один рік. Читала, 
вивчала, цікавилася, тепер – сор-
тує сама. Житомирянка Надія 

Наймушина про свій досвід сор-
тування, складнощі та переваги.

 � Коли Ви почали сор-
тувати сміття і чому?

– Сортую вже більше року. 
Все почалося з того, що на Ютуб 
мені видало ролик блогерки, де 
вона розповідала про сортування. 
Мене зацікавила ця тема. Я почала 
шукати статті, дивилася відео про 
сортування і почала поступово 
привчати до сортування себе.

 � Які складнощі у Вас 
виникали під час сортуван-
ня сміття?

– Мені здається, найбільша 
складність – змусити себе сортува-
ти постійно. Ми не навчені цьому, 
тому інколи я несвідомо просто 
викидала сміття, а лише потім: 
«Надя, що ти робиш, треба все 
сортувати, а не скидати в купу». 
Також інколи було лінь переби-
рати сміття, але зараз для мене це 
не проблема. За цей час я помітно 
зменшила кількість відходів.

 � Розкажіть про процес 
сортування.

– У мене є паперові баки. 
Я роблю пакети з газет, застеляю 
ними паперові баки або фольгою. 
Збираю сміття, потім окремо його 
передивляюсь. Мию бляшанки, 
банки, якщо є, відчищаю папір. 
У мене є песик, тому відходів 
первинних не так багато. Він 
любить доїдати за мною яблука, 
огірки, помідори, каші. Все, що не 
їм я, може з’їсти він, якщо воно, 
звісно, не зіпсоване.

 � Ви здаєте відсортоване 
сміття?

– Так. Я певний час накопичую 
вдома скляні відходи, якщо такі є, 
металеві, папір, пластик. Проте 
зараз я себе привчаю не купувати 
сміття. Банки я використовую по-
вторно, але якщо є зайві, то тут 
або віддаю знайомим чи на ОЛХ, 
або на переробку – біля мене тут, 
на Соборній, є пункт здачі. Папір 
у нас весь на дачі, там і дерев’яні 
відходи, бо ми користуємося там 
грубкою. У магазинах я намага-
юсь купувати все без упаковки або 
приходити зі своєю упаковкою.

 � Як житомирянам по-
чати сортувати сміття?

– Захотіти і зрозуміти, навіщо 
це потрібно. Коли почала сорту-
вати, зрозуміла, скільки зайвого 
мене оточує. Це як розкласти 
по поличках все. Коли сортуєш, 
реально оцінюєш свої потреби. 
Житомирянам раджу спробувати 
сортувати. Не лінуватися, а просто 
почати. Це затягує, бо потім вже 
болісно змішувати сміття докупи.
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Руслан Мороз

Справжнє пекель-
не питання для по-
літиків усіх ланок 
влади – це легалізу-
вати чи забороняти 
секс-послуги.

Але поки політики рвуть собі 
чуба, пересічні українці спокійно 
користуються тим, про що всі 
говорять, але не вголос. Багато 
ЗМІ звертали увагу, що в період 
передвиборної президентської 
кампанії 2019 року Володимир 
Зеленський неодноразово заяв-
ляв, що «допускає легалізацію 
проституції» в одному конкрет-
ному місті. На жаль, він не уточ-
нив, про яке саме місто йдеться. 
Після інавгурації президент на 
цю тему висловлюватися вже 
не відважився. Але, за чутками, 
правозахисникам стало відомо, 
що низкою зацікавлених осіб вже 
підготовлений законопроєкт, 
в якому передбачається легаліза-
ція секс-роботи на всій території 
України. Поки документ обгово-
рюється кулуарно, але з нього 
випливає, що секс-працівники, 
в разі прийняття закону, пови-
нні будуть реєструватися у спе-
ціальному реєстрі, працювати 
у певних місцях і бути самозай-
нятими підприємцями. Чи буде 
законопроєкт винесено на обго-
ворення в Раду – поки невідомо, 
однак вже зараз ясно, що рано чи 
пізно зміни у цій галузі будуть.

Тим часом почала свою ро-
боту національна гаряча лінія 
для секс-працівників. Аналогічна 
лінія працює за підтримки На-
цполіції України.

У Києві 17 грудня 2019 року 
у межах проведення Першої 
міжнародної конференції «За-
хист прав секс-працівників – це 
захист прав людини» БО «Ле-
галайф-Україна» провела пре-
сконференцію «Боротьба з на-
сильством по відношенню до 
секс-працівниць. Міжнародний 
досвід». Дані заходи майже спів-
пали з проведенням різноманіт-
них акції проти насильства, дис-
кримінації, стигмації та інших 
видів проявів ворожнечі.

Досить важко говорити про 
те, що не просто роками, деся-
тиліттями, а навіть століттями 
замовчувалося. Так, проблема 
існувала завжди. І жоден по-
літичний устрій або система 
не змогла подолати її. Тоді, як 
у старому анекдоті, дехто з по-

літичного андеграунду вирішив: 
якщо не вдається подолати про-
блему, треба її очолити. Саме це 
і відбулося.

Хто ж у Житомирі не знає, 
де «будинок терпимості»?

Хотілося б спочатку згада-
ти нашу житомирську історію. 
Мало хто може перелічити всі 
три гори, на яких історично буду-
вався Житомир, але де стояв пу-
блічний дім у центрі міста, може 
показати майже кожен. Відомий 
письменник Олександр Купрін, 
який знімав квартиру в райо-
ні Житнього ринку, частенько 
заходив туди «розслабитися». 
Саме там житомирські повії так 
сильно образили відомого літе-
ратора, що він просто оскаженів 
і попрямував до Києва. Там йому 
не пощастило ще більше.

Якщо у Житомирі працю-
вало всього кілька «будинків 
терпимості», то у Києві була 
справжнісінька вулиця «чер-
воних ліхтарів» – Андріївський 
узвіз. Але досить швидко дівчат 
з Андріївського прогнала міська 
влада через близькість Андріїв-
ської церкви (до якої, до слова, 
повії ходили молитися по не-
ділях) – так вони опинилися на 
вулиці Ямській. Назва цієї вулиці 
і обумовила назву повісті «Яма».

Життя житомирських та київ-
ських повій у своєму творі «Яма» 
письменник Олександр Купрін 
описував так:

«(Це)… відвідують солдати, 
дрібні злодюжки, ремісники 
і взагалі народ сірий і беруть 
за час п'ятдесят копійок і мен-
ше, зовсім вже брудно і погано: 
підлога в залі крива, облуплена 
і заїдлива, вікна завішені черво-
ними кумачевими шматками; 
спальні, точно стійла, розділені 
тонкими перегородками, що не 
дістають до стелі, а на ліжках, 
поверх збитих сінників, валя-
ються зім'яті абияк, рвані, темні 
від часу, плямисті простирадла 
і діряві байкові ковдри; повітря 
кисле і чадне, з домішкою алко-
гольних парів і запаху людських 
вивержень; жінки, одягнені в ко-
льорове ситцеве ганчір'я або в ма-
троські костюми, здебільшого 
хрипкі або гугняві, з носами, 
що провалилися, з обличчями, 
що зберігають сліди вчорашніх 
побоїв і подряпин, наївно роз-
фарбованими за допомогою по-
слиненої червоної коробочки від 
цигарок».

На той час умови праці у по-
вій в таких місцях були нелюд-
ськими: якщо у «пристойних» 
будинках розпусти жінка об-

слуговувала у день п'ять-шість 
клієнтів, то в будинках «нижчої 
категорії» – понад двадцять. Від-
повідні ціни: «низькі» – від 30 до 
50 копійок, «середні» – від 50 ко-
пійок до 1 рубля, дорогі – понад 
1 рубель.

Після революції на початку 
двадцятого століття кардиналь-
но нічого не змінилося. Тільки 
зараз повії вже частіше нази-
валися «бойовими подругами». 
Згадаємо, наприклад, «героя» 
громадянської війни Василя 
Боженка, відносно таємничої 
смерті якого багато чуток. Дехто 
зі співробітників Житомирського 
краєзнавчого музею стверджу-
вав, що після смерті Боженка 
у дивізії ходили чутки про те, 
що служба безпеки Директорії 
просто підіслала до Боженка під 
виглядом актриси спритну при-
вабливу жінку із завданням при-
брати комбрига. Якщо згадати, 
що протягом серпня 1919 року 
за дивних обставин загинули 
три червоних командири (9 серп-
ня – Новгород-Сіверського полку 
Т. В. Черняк; 18-го – В. Н. Божен-
ко, а 30-го – сам Микола Щорс), 
цілком логічно припустити, що 
вмирали вони один за одним 
невипадково. І, можливо, серію 
смертей організувало зовсім не 
керівництво Директорії, а своє 
власне… Боротьбу за владу ніх-
то не відміняв. Просто цікаво, 
що все було зроблено руками 
у нашому сучасному розумінні 
секс-працівниць.

У подальшому суттєво також 
нічого не змінилося. У кожного 
начальника була своя секретар-
ша, яка часто вміла не тільки 
друкувати на машинці. Інколи це 
була досить статусна посада. Тож 
про історію сфери секспослуг на 

Житомирщині можна розповіда-
ти довго.

Але нас зараз цікавить більш 
сучасний стан речей у цій га-
лузі, якщо навіть уряд нарешті 
спромігся вголос заявити про 
цю проблему. Допомагають секс-
працівницям не тільки у Жито-
мирі, а й по всій Україні декілька 
благодійних фондів і організацій. 
Майже всі вони фінансуються за 
рахунок закордонних донорів. 
З одного боку, це дуже важливо, 
адже своїх власних коштів на ви-
рішення питань такої складності 
в Україні немає. Отже, всі споді-
вання саме на іноземну допомогу.

Зрозуміло, що розповідь 
про такі вразливі верстви на-
селення матиме вигляд цілого 
циклу статей, але зараз ми трош-
ки проаналізуємо, хто саме на 
сучасному етапі належить до 
секс-працівників і які проблеми 
у зв’язку з цим ми намагаємося 
вирішити.

По-перше, секс-робота, як 
і прогрес, не стоїть на місці. Те, 
що пару років тому вважалось 
чимось непристойним, зараз 
впевнено займає свою нішу на 
ринку загальних послуг. Може, 
працює вікно Обертону, може – 
ні, але, як говорив наш відомий 
політик, що маємо, то маємо.

По-друге, взагалі дуже по-
милкове ставлення до секс-
послуг як тільки до жіночої 
сфери діяльності. Можна також 
згадати ще один анекдот про те, 
як мама розповідала своєї дочці, 
що таке секс:

– Це коли чоловік платить 
жінці!

– А що тоді «великий секс»? – 
не вгамовувалася дочка.

– Це коли жінка платить чо-
ловікові…

– А що тоді таке «любов»? – 
розгублено запитала донька.

– Ой, це слово вигадали русь-
кі, щоб грошей не платити…

Житомирські ескортники – 
найкращі у світі!

Треба сприйняти і зрозумі-
ти той факт, що досить велику 
частину секспослуг пропонують 
саме чоловіки. У Житомирі це не 
дуже так явно можна побачити, 
але наші хлопці впевнено під-
корюють Київ і столиці інших 
держав. Можна навіть пишати-
ся, що дехто може надати фору 
багатьом претендентам з країн 
Центральної Європи. У Києві 
вже декілька років проводяться 
різноманітні «елітні» заходи, 
на які прийнято приходити «зі 
своїм». Тобто і жінки, і чоловіки 
приходять у супроводі ескорту, 
більшість працівників якого 
саме з таких міст, як Житомир. 
А в столиці можна заробити на-
багато більше. Послуги «елітно-
го» ескорту починаються з двох-
трьох тисяч доларів за захід. Але 
якщо клієнт або клієнтка буде 
задоволена, спілкування за окре-
му додаткову платню може про-
довжитись у номері розкішного 
готелю.

Спілкуємось із житомиря-
нином, який вже кілька років 
працює в ескорті у Києві:

 � Скажи, чому саме ес-
корт?

– А де у Житомирі я можу 
заробити такі гроші? Я приїхав 
до Житомира з села. Дивом всту-
пив до університету на іноземну 
філологію. Закінчив виш. Але 
вже з другого курсу почав під-
робляти. Спочатку офіціантом 
у житомирських кафешках. По-
тім перейшов на київські нічні 
клуби. А там мене запримітив 
мій «менеджер». Частину го-
норару доводиться віддавати 
йому за «дах», але все одне мені 
залишається значно більше, 
ніж я отримував у Житомирі. 
Відверто кажучи, з дитинства 
мріяв про те, чим зараз займа-
юся. У селі залишилися батьки 
і брат з сестрою. Брат знає, чим 
я заробляю. У нього – дружина, 
діти. Інколи я їм допомагаю, 
як і батькам, тому він мовчить. 
А батькам краще не знати.

 � Ти тільки з жінками 
працюєш?

– Так. У більшості це одино-
кі чи дуже зайняті бізнесвумен, 
яким дуже хочеться показати, що 
вони настільки круті, що можуть 
навіть чоловіка «зняти». Але ж ця 

Одкровення житомирських  
секс-працівників
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Одразу після Ново-
го року на сторінці 
дитячої лікарні імені 
В. Й. Башека у соціаль-
ній мережі Фейсбук 
з'явилося оголошення 
про платні послуги за 
проведення загальних 
лабораторних аналі-
зів, яке наступного 
дня зникло.

Нагадуємо, що у нашій газеті 
вже була оприлюднена стаття «Ре-
формована медицина у Житоми-
рі під сімейні заробітки родини 
екс-заступника міністра охорони 
здоров’я», в якій журналіст-роз-

слідувач Тарас Боросовський 
оприлюднив факти системних 
зловживань під час проведення 
закупівель Центром первинної 
медико-санітарної допомоги 
Житомира. Закупівлі стосують-
ся саме проведення загальних 
аналізів при зверненні до лікарів.

Журналіст виявив, що вар-
тість послуг приватної лабора-
торії у декілька разів вища за 
тарифи, затверджені виконкомом 
Житомирської міськради для 
власного КП «Профілактика». 
Зокрема, аналіз глюкози крові 
дорожчий у більш ніж 3 рази – 
з 12 у комунального підприєм-
ства до 39,5 грн у приватного. На 
аналізі сечі переплата у майже 
6 разів – 58,33 грн у «Асклепій 
плюс» замість 10 грн у КП «Про-
філактика».

Ситуація із закупівлею послуг 
на проведення аналізів у Жито-
мирі була унікальною в Україні. 
Ми спробували з'ясувати, чи по-

трібно платити за здачу крові 
у Житомирській дитячій полі-
клініці.

Директор КП «Дитяча лікар-
ня імені Й. В. Башека» Володимир 
Галайба прокоментував ситуацію 
наступним чином: «Аналізи бу-
дуть виконуватися лабораторією 
дитячої лікарні тільки за направ-
ленням вузьких спеціалістів, а за 
направленням сімейних спеціа-
лістів аналізи будуть виконувати-
ся тільки в екстрених випадках. 
Всі аналізи будуть виконуватися 
безкоштовно, а на платній основі 
вони будуть виконуватися тільки, 
якщо буде відсутнє направлення 
лікаря».

У Центрі первинної медико-
санітарної допомоги нам повідо-
мили, що аналізи можна здати 
безкоштовно у будь-якому закладі 
первинної медико-санітарної до-
помоги.

Довідково: на даний час вар-
тість аналізу крові складає 72 грн.

Чому потрібно платити за аналізи  
у Житомирській дитячій поліклініці?

більшість дуже одинока. Якщо 
і є дійсно чоловік у неї, то він 
частіше сам може з якось дівчин-
кою припертися на цей же захід. 
Тому при правильному «підка-
ті» до клієнтки можна заробити 
декілька тисяч доларів за вечір. 
Зрозуміло, що не кожен день, 
але може пощастити крупно. 
Тут залежить від професійності 
ескорту.

 � А є випадки, що хтось 
змінює «профіль» і відхо-
дить від ескорту?

– Так, якщо повезе, то можна 
знайти «мамочку». Це найчас-
тіше жінка одинока, яка сама 
створила свій бізнес або займає 
високу посаду. Тоді лафа. Вона 
зазвичай відноситься до свого 
хлопця краще, ніж чоловіки до 
коханок. Навіть буває краще, ніж 
рідна мати. Також буває, що жін-
ка повністю влаштовує життя 
свого «коханця», влаштовуючи 
його до вишів, купляючи йому 
квартиру, даруючи машину та 
невеличкий бізнес. Якщо про це 
дізнаються її подруги або коле-
ги, то в них таке ж саме. Навіть 
жіночі плітки бувають між ними 
на тему, хто й як з їх «хлопців» 
зробив вночі. Абсурд. Але буває.

 � А якщо у жінки є за-
конний чоловік?

– Нічого страшного зазвичай 
не трапляється. У нього інколи 
така ж сама ситуація, тільки з ді-
вчиною-коханкою. Всі роблять 
вигляд, що нічого не знають. Так 
простіше.

 � Які твої плани на 
майбутнє?

– Поки що буду тут. Але 
якщо щось змініться, то грошей 
вже накопичив достатньо для 
того, щоб переїхати до Європи 
чи Америки. Так, один з наших 
хлопців із Житомира зараз у сто-
лиці Америки живе. Почав тут 
як ескорт, потім чоловіка його 
«мамочки» перевели в Америку. 
Ну на той час він вже був майже 
член сім’ї, тому чоловік оформив 
його як свого помічника.

 � Чоловік знав, що це 
коханець його дружини?

– Так. А що тут такого? Тут 
всі про все знають.

«Коханка на утриманні» – 
робота чи задоволення?

Інша співрозмовниця – дівчи-
на, яку я знаю вже багато часу. 
Вона також житомирянка, але 
живе у Києві років з десять. Раніше 
працювала офіціанткою у жито-
мирському кафе, але потім позна-
йомилася з чоловіком, старшим 
за неї всього на дванадцять років. 
До того ж він мав нормальний, з її 
точки зору, вигляд. Чоловік запро-
понував вже на другий день зна-
йомства стати його коханкою на 
утриманні. Зазвичай такі люди не 
мають ніяких прав, але дівчина по-
годилася. У Києві чоловік купив на 
її ім’я квартиру, маленький салон 
краси. Подарував машину.

 � Скажи, чому він з то-
бою стільки років? Це ж 
скоро буде десять?

– Я його повністю влашто-
вую. Він робить мені подарунки 
час від часу. Все нормально.

 � Але навіщо йому ти, 
якщо в нього є дружина 
та діти? Він не кохає свою 
дружину?

– Ні, свою сім’ю він обожнює. 
Але, може, в нього така порода, не 
знаю… Він власник дуже крутого 
бізнесу. Гроші є. З сім'єю про-
водить в основному свята. А так 
весь час він працює. Тому, напев-
но, йому щось екзотичне треба, 
хочеться нових вражень.

 � А з дружиною вра-
жень не вистачає?

– З дружиною за стільки 
років це вже більш на обов’язок 
схоже. А враження – це трошки 
інше.

 � Не зовсім зрозумів…
– Ну дивись. Він одного разу 

прийшов злий, втомлений. Діс-
тав пачку в шістдесят тисяч до-
ларів і сказав, що хоче зі мною 
жорсткого сексу.

 � І?
– Ну він під час того, як ми 

кохалися, випалив цигарками 
мені лівий сосок. Потім під ра-
нок вибачився і пішов.

 � Ти дурепа?
– Чому дурепа? Ось як раз 

і ні! Тисяча пішла на лікування, 
ще десь п’ять тисяч віддала зна-
йомому хірургу за пластичну 
операцію по відновленню со-
ска. Коли він отямився, то від-
правив ще на відпочинок за його 
рахунок до Іспанії. у підсумку 
в мене п’ятдесят тисяч доларів 
в наявності. То чому я дурепа?

Діти у секс-бізнесі
Секс-робота у нашому славет-

ному Житомирі інколи приймає 
зовсім екзотичні форми. Якщо 
вищезгадані випадки не порушу-
ють законодавство, то деякі ша-
нувальники «полунички» йдуть 
на злочини заради хвилинного 
задоволення. Для декого це як 
наркотик. Для декого це просто 
ще один випадок довести, що 
він «крутий». Але коли в секс-
індустрію втягують дітей, то кон-
флікту з Кримінальним кодексом 
не уникнути.

Років з десять тому у Жито-
мирі було засуджено за педофі-
лію громадянина іншої держави. 
Це також один із видів секс-
послуг, які можна отримати на 
Житомирщині. Строк іноземець 
отримав для такого злочину до-
сить символічний, а потім і вза-
галі був відправлений на свою 
батьківщину. Але розбестити 
пару десятків хлопців він встиг. 
Статевого акту в прямому зна-
ченні цього слова в нього не 
виходило через фізичну ваду – 
мікропеніс. Але десяти-дванад-
цятирічних хлопців він роздягав 
та робив з ними те, про що в га-
зеті з міркувань моралі краще не 
згадувати. Але зараз не про того 
мерзотника йдеться, а про по-
страждалих дітей, з якими нам 
вдалося поспілкуватися.

 � Скільки тобі років?
– Дванадцять.

 � Скажи, коли він з то-
бою та твоїми друзями 
таке робив, ти розумів те, 
що коїться?

– Так.
 � Ти міг втекти від ньо-

го?
– Так.

 � Чому не втік?
– Не захотів.

 � Чому? Тобі сподоба-
лося?

– Ні! Просто він дуже добре 
платив за це. І постійно пода-
рунки приносив.

 � Тобто ти за подарун-
ки це робив?

– Так. Мені ніколи батьки 
стільки речей не купували. До 
того ж він подарував телефон.

 � Як ти до нього зараз 
ставишся? Що відчуваєш?

– Та так, трохи шкода його.
На цьому тоді я інтерв’ю 

завершив. Адже в мене просто 
вибухнув мозок від такої інфор-
мації.

Ч и  є  ц і  х л о п ц і  с е к с -
працівниками? Безперечно! По-
требують допомоги? Так! Але що, 
як та в який спосіб це робити, 
напевно не може сказати ніхто. 
Треба ретельне вивчення цієї 
проблеми саме фахівцями за 
участю представників організа-
цій, які вже зараз намагаються 
щось зробити у цьому напрямку. 
Але вдасться це зробити чи ні, 
ми зможемо зрозуміти тільки 
згодом. А зараз нам залишається 
чекати…

P. S. Редакція планує зробити 
цикл статей на цю тему. Тому 
далі буде…
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В Україні запрацю-
вав онлайн-інстру-
мент для пошуку 
аптек, які працюють 
за урядовою програ-
мою «Доступні ліки».

Сервіс показує всі аптеки дер-
жпрограми в радіусі 7 кілометрів 
від медичного закладу. Як працює 
карта, які переваги дає і які змі-
ни очікують на держпрограму 
наступного року, дізнавались 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Інтерактивний пошук аптек
Урядова програма «Доступні 

ліки» працює в Україні з весни 
2017 року. Згідно з нею, пацієнт, 
який уклав декларацію із сімей-
ним лікарем, може за його ре-
цептом отримувати окремі ліки 
безкоштовно або зі знижкою. За 
даними Національної служби 
здоров’я (НСЗУ), станом на 1 лис-
топада до програми «Доступні 
ліки» приєдналися вже понад 
7700 аптек.

Однак знайти таку аптеку не 
завжди просто. У сільській міс-
цевості аптеки програми є не 
у кожному населеному пункті, 
а у великих містах потрібну апте-
ку складно визначити через вели-
ку кількість різних пропозицій та 
назв. Саме для того, щоб знайти 
і визначити, які саме з аптек долу-
чені до програми, уряд запустив 
інтерактивну карту.

Її розробило агентство жур-
налістики даних Texty.org.ua 
у співпраці з Національною 
службою здоров'я України та 
Міністерством цифрової транс-
формації за підтримки USAID. 
Онлайн-інструмент працює на 
основі інформації з Національного 
порталу відкритих даних.

Розробники карти кажуть, 
що у 66% випадків аптеки про-
грами розташовані у радіусі 
щонайбільше 7 кілометрів від 
медичного закладу. За допомогою 
таблиці пошуку та інтерактивної 
карти користувач може знайти 
необхідну аптеку на території, 
дотичній до медичного закладу. 
Також можна додати фільтри для 
пошуку – назви аптек, вулиці, на 
яких вони розташовані. Таблиця 

автоматично оновлюється й під-
казує найоптимальніші варіанти.

«За даними МОЗ, кожен чет-
вертий рецепт за програмою по-
гашається пацієнтом протягом 
години. Тож завдяки новій карті 
аптек, де є «Доступні ліки», лю-
дина зможе прокласти маршрут 
до потрібної аптеки просто з ка-
бінету лікаря. А перебуваючи в ін-
ших містах, не хвилюватись, що не 
матиме змогу придбати необхідні 
ліки – карта з найближчою апте-
кою завжди доступна в смартфо-
ні», – розповідає прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук.

Розширення програми 
у 2020 році

Інтерактивна мапа – не єдина 
новація програми. Загалом на-
ступного року українська меди-
цина отримає 113,3 млрд грн, 
що на 15,1 млрд більше ніж 
у 2019-му. Попри побоювання 
українців щодо можливого 
згортання медичної реформи, 
президент Володимир Зелен-
ський неодноразово зауважував, 
що трансформації медицини є 
одним із головних пріоритетів 

влади на наступні роки.
Зараз у реєстрі є понад 250 

лікарських засобів за програмою 
«Доступні ліки», зокрема від сер-
цево-судинних захворювань, від ді-
абету 2 типу, від бронхіальної аст-
ми. До Реєстру входять не тільки 
ліки вітчизняних фармацевтичних 
виробників, а й препарати з країн 
ЄС. Безоплатними для пацієнтів є 
78 з них, інші передбачають неве-
лику доплату. Щороку ж кількість 
ліків, які пацієнти можуть отри-
мати безоплатно, зростає.

У 2020 році фінансування про-
грами «Доступні ліки» збільшать 
вдвічі до 2,1 млрд грн. Плюс ще 
1,2 млрд грн виділять на лікування 
інсулінозалежного та нецукрового 
діабету. Тож пацієнти, які живуть 
з інсулінозалежним діабетом, змо-
жуть отримати препарат в аптеці 
безоплатно або зі знижкою.

«З 1 квітня у програму будуть 
додані інсуліни. У регіонах є брак 
коштів для закупівлі інсуліну. 
У наступному році цієї проблеми 
не буде. Ми її вирішуємо вклю-
ченням у програму «Доступні 
ліки», – пояснює очільниця Мініс-
терства охорони здоров’я Зоряна 
Скалецька.

У МОЗ кажуть, що проблема 
нестачі інсуліну часто пов’язана із 
відсутністю відшкодування апте-
кам вартості ліків з боку місцевої 
влади. Завдяки включенню пре-
паратів у держпрограму ця про-
блема зникне.

«Держава за рік покриває біль-
шу частину потреби в інсулінах 
з державного бюджету, решту 
мають профінансувати органи 
місцевого самоврядування. У тих 
областях, в яких місцева влада ви-
конує свою частину зобов'язань, 
програма працює безперебійно, 
і всі пацієнти вчасно отримують 
потрібні ліки. Переважна біль-
шість проблем з нібито відсут-
ністю інсулінів сьогодні виникає 
саме через невідшкодування міс-
цевою владою аптекам вартості 
потрібних пацієнтам препара-
тів», – пояснюють у МОЗ.

Незважаючи на зміни у фінан-
суванні та переліку препаратів, 
схема отримання «доступних лі-
ків» залишається такою самою. 
Їх можна отримати за рецептом 
лікаря, з яким у вас підписана 
декларація. Забрати ліки можна 
у будь-якій аптеці, яка працює за 
держпрограмою.

Руслан Мороз

Згідно з поста-
новою Кабінету 
Міністрів, вартість 
алотрансплантації 
нирки, тобто від 
живого донора або 
донора-трупа, буде 
коштувати 323 798 гри-
вень, АВО-несумісна 
трансплантація нир-
ки – 721 230 гривень.

Це повідомлення було опри-
люднено в офіційному виданні 
«Урядовий портал» з посиланням 
на постанову № 1083 від 18 грудня 
2019 року.

Трансплантація серця 
(комплексу «серце-легені» чи 
після перенесеної трансплан-
тації серця) комплексу «серце-
легені» коштуватиме 535 280 
гривень, пересадка печінки чи 

частини печінки коштуватиме 
855 039 гривень.

Вилучення органів у доно-
ра-трупа становитиме 74 086 
гривень.

Також раніше у Верховній Раді 
попередньо підтримали законо-
проєкт, який передбачає відтер-
мінування запуску Єдиної інфор-
маційної системи трансплантації 
(ЄДІСТ) до 1 січня 2021 року.

На офіційному сайті Жи-

томирської обласної державної 
адміністрації також було розмі-
щено повідомлення про те, що 
Міністерство охорони здоров’я 
України оплатило трансплантації, 
які відбуватимуться у 2020 році.

Оплата перерахована 10 учас-
никам пілотного проєкту з тран-
сплантації, які подали відповідні 
заявки та затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 
18 грудня 2019 року. Пілотний 

проєкт направлений на побудову 
системи трансплантації в Україні.

Оплата відбулась за кошти 
державного бюджету 2019 року. 
Коли ці кошти будуть використа-
ні, буде проведено додатковий пе-
реказ коштів з бюджету 2020 року 
для того, щоб повністю покрити 
витрати на операції з трансплан-
тації, які відбуваються в Україні.

Тарифи розраховані учасни-
ками пілотного проєкту і по-
вністю покривають всі витрати на 
трансплантацію (в тому числі всі 
необхідні ліки та медичні вироби). 
Також це дозволить використати 
кошти бюджету 2019 року у 2020. 
Завдяки цьому у наступному році 
збільшиться кількість можливих 
трансплантацій.

«МОЗ України працює над по-
будовою системи трансплантації. 
Одна із ключових характеристик 
системи, яку ми будуємо – прави-
ла однакові для всіх. Пацієнт по-
винен отримати послугу належної 
якості в кожному закладі, який 
проводить операції з транспланта-
ції. Можливість виконувати тран-
сплантації повинна бути у всіх 
закладів, які хочуть і можуть це 

робити. Оплата за послуги з тран-
сплантації повинна відбуватись 
незалежно від регіональної при-
належності за однаковими для 
всіх тарифами. Для того, щоб 
отримати оплату послуг з тран-
сплантації, закладам не потріб-
но оббивати пороги міністерства 
чи бути членами різноманітних 
робочих груп – необхідно просто 
відповідати критеріям», – про-
коментував заступник міністра 
Дмитро Коваль.

Зважаючи на гостру необ-
хідність збільшити кількість 
операцій з трансплантації, 
Кабінет Міністрів розширив 
перелік закладів охорони 
здоров’я, які є учасниками пі-
лотного проєкту з чотирьох до 
дванадцяти закладів, включив-
ши до пілоту всі заклади, які 
мають ліцензію на трансплан-
тацію і готові виконувати опе-
рації з пересадки органів.

Також повідомляється, що за 
результатами пілотного проєкту 
в першому кварталі Міністерство 
охорони здоров’я України проведе 
аналіз і, можливо, розширить спи-
сок учасників пілотного проєкту.

Уряд України затвердив тарифи  
на операції з трансплантації органів

«Доступні ліки» поруч.  
Як знайти аптеку онлайн?
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Андрій Козаченко

11 січня на сцені 
Житомирської об-
ласної філармонії 
ім. С. Ріхтера вже 
вдев’яте відбувся 
благодійний вечір 
колядок.

Захід був організований Жи-
томирською єпархією Української 
Православної Церкви в особі Ми-
трополита Житомирського і Ново-
град-Волинського Никодима та 
Житомирською дитячою громад-
ською організацією «Все робимо 
самі».

Підтримали ініціативу управ-
ління культури Житомирської об-
лдержадміністрації та небайдужі 
друзі-меценати.

Уже стало доброю традицією 
колядувати разом церковним та 
світським колективам, солістам, 
збираючи кошти для дітей, які їх 
найбільше потребують.

Відкрив різдвяний вечір ду-
ховий оркестр «Сурми Полісся» 
Житомирського палацу культури. 
Неповторну атмосферу створи-
ли церковні хори Свято-Хресто-
воздвиженського собору, Свя-
то-Анастасіївського монастиря, 
Свято-Успенського архієрейського 
собору. Співачка Нінель Слюса-
ренко виконала всесвітньо відо-
му пісню «Molitva», а Світлана 
Ніконорова у супроводі бандури 
розповіла про лемківське Різд-
во. Оваціями глядачі зустрічали 
оперну діву Олену Гребенюк, яка 
подарувала житомирянам най-
відоміші колядки та щедрівки, 
співаючи разом із присутніми 
в залі. А переможниця міжна-
родного фестивалю «Юрмала 
Шансон» Лєна Дарк презенту-
вала прем’єру «Різдвяної пісні» 

на слова Віктора Мельниченка 
та вже традиційно підготувала 
оригінальний дует з очільником 
організації «Все робимо самі» 
Богданом Купчинським.

Як завжди, грандіозним і щи-

рим був виступ Поліського акаде-
мічного ансамблю пісні і танцю 
«Льонок» імені Івана Сльоти. Це 
справжня окраса Житомирської 
філармонії – легендарний колек-
тив, який є візитівкою Житомир-

щини й України у всьому світі.
Вітали присутніх також хор 

поколінь, колектив «Гармонія and 
Сяйво», театр УТОГ, артисти НВК 
№ 59 та інші. Особливі почуття 
викликали слова молитви з вуст 
найменших артистів, виступи 
яких вкотре нагадували заклик 
Христа: «Будьте, як діти».

Понад дві години лунали різд-
вяні пісні, колядки, побажання 
і молитви.

Під час заходу також був про-
ведений збір пожертв на соціаль-
ні проєкти дитячої громадської 
організації «Все робимо самі». 
Вдалось зібрати 11500 гривень. 
Ці кошти будуть направлені на 
облаштування лабораторії з хімії 
у Житомирському технологічному 
коледжі.

Наостанок своє слово про-
мовив до присутніх владика 
Никодим, подякувавши всім за 
спільно прожитий вечір, а також 
обдарував подарунками учасників 
вечора колядок.

Благодійний вечір колядок зібрав 
відомих виконавців та юних артистів

Ірина Хоцька

Абітурієнти змо-
жуть спробувати 
власні сили одразу 
з декількох предме-
тів, але за пробний 
тест доведеться 
платити.

Зазначимо, що реєстрація 
розпочалася 3 січня і триватиме 
аж до 24 січня 2020 року. Учні 
Житомирської області зможуть 
подати заявку на участь у про-
бному ЗНО на сайті Вінницько-
го регіонального центру оціню-
вання якості освіти.

Перший пробний тес т 
діти писатимуть 21 березня, 
а решту предметів, таких як: 
історія України, математика, 
біологія, географія, фізика, 
хімія та іноземні мови – 28 бе-
резня. Цьогоріч його вартість 
складатиме 150 гривень за 

одну шкільну дисципліну. 
На жаль, у день проведення 
тестування кожний зареєстро-
ваний учасник зможе пройти 
тест лише з одного навчально-
го предмета.

Як зазначать в уряді Украї-
ни, пробний іспит проводять 
щорічно з метою ознайомлення 
школярів зі структурою та про-
цедурою складання основної 
сесії ЗНО, котра розпочнеться 
21 травня 2020 року з написання 
тестових завдань з математики, 

а завершиться складанням хімії 
15 червня цього року.

Наостанок з результатами 
пробного ЗНО майбутні сту-
денти закладів вищої освіти 
зможуть ознайомитися на спе-
ціальному сервісі інформацій-
ної сторінки Вінницького регіо-
нального центру. Офіційні дані 
пробного тестування з україн-
ської мови і літератури будуть 
оприлюднені вже 27 березня, 
а з усіх інших вище перерахо-
ваних предметів – 3 квітня.

Вони звернулися 
до медиків занадто 
пізно.

Протягом останніх трьох 
тижнів в області зареєстровано 
17 випадків лабораторно підтвер-
дженого грипу – у мазках із зіву 
визначено вірус грипу А (H1N1) 
пандемічний. На жаль, 2 хворих 
у Житомирі померли, – повідо-
мляє Житомирський лабора-
торний центр МОЗ України. 
Хворі звернулись за медичною 
допомогою у дуже тяжкому стані, 
щеплень вони не мали.

«За другий тиждень року за-
хворіло 1782 чоловіки, що на 357 
хворих більше ніж за попередній 
тиждень. Захворіло 2985 дітей, що 

на 6 хворих дітей менше ніж за 
попередній тиждень. Госпіталізо-
вано 207 хворих, в тому числі 172 
дітей – 83% від госпіталізованих. 
У Житомирі захворіло 1160 людей, 
що на 13,7% менше ніж за попе-
редній тиждень. Серед хворих 
780 дітей – 67,2% від захворілих. 
Госпіталізовано 76 хворих, серед 
них 69 дітей», – повідомляють на 
сайті лабораторного центру.

В області проти грипу ще-
плено 2625 осіб з груп ризику, 
в тому числі за останній тиждень 
276 осіб. Найбільша кількість ще-
плених у Житомирі – 562 особи, 
у Бердичеві – 241, Коростишівсько-
му р-ні – 225, Новоград-Волинсько-
му – 192 особи. Жодної людини 
не щеплено в Коростенському та 
Ружинському районах.

Школярам Житомирщини 
варто поспішати: в Україні 
стартувала реєстрація  
на пробне ЗНО-2020

У Житомирі двоє 
людей померло 
від грипу
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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, ЖИТ-
ЛО, ФОРМА. 0972261010;09322610
10;0952261010

•	Авто на	дизель.	Пропоную	пере-
обладнання	на	дизель	ВАЗ	Нива,	
Нива	Шевролє,	УАЗ	всіх	моделей,	
ГАЗ	Волга,	газель.	Державна	сер-
тифікація	та	регістрація.	Продаж	
підготовлених	двигунів	з	Євросо-
юзу.	Досвід.	Гарантія.	0673797556

• АВТОСЛЮСАР - ХОДОВИК, ПНЕВ-
МАТИК ПОТРІБНО НА РОБОТУ З АВ-
ТОБУСАМИ БОГДАН В М.КИЄВІ. ЗП 
800 ГРН. НА ДОБУ. ЖИТЛО ТА ОБІДИ. 
0676000161

• ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Д ПОТРІБНІ ДЛЯ 
РОБОТИ НА МАРШРУТАХ М.КИЄВА. 
ЗП 1500 ГРН. НА ДОБУ. ЖИТЛО НА-
ДАЄМО. 0676000161

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

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ 

РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА 

РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІ-

ЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 

7500ГРН. 0974870271

Повідомлення про оприлюднення Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку 
Житомирської області на період до 2027 року  
та Плану заходів на 2021–2023 роки з її реалізації

Передбачувана процедура 
громадського обговорення.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» громадське обговорення Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку Стратегії розвитку Житомирської області 
на період до 2027 року та Плану заходів на 2021–2023 роки з її 
реалізації розпочато з дня його оприлюднення на офіційних 
веб-сайтах Житомирської обласної державної адміністрації 
та Департаменту агропромислового розвитку та економічної 
політики Житомирської обласної державної адміністрації та 
триватиме до 14 лютого 2020 року.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має 
право подати зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку Стратегії розвитку Житомирської області 
на період до 2027 року та Плану заходів на 2021–2023 роки з її 
реалізації.

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку Стратегії розвитку Житомирської області на період до 
2027 року та Плану заходів на 2021–2023 роки з її реалізації 

подаються в письмовій формі Департаменту агропромислово-
го розвитку та економічної політики Житомирської обласної 
державної адміністрації (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Мала 
Бердичівська, 25) та електронному вигляді (електронна адреса: 
programa@ukr.net).

Одержані протягом встановленого строку зауваження та 
пропозиції підлягають обов’язковому розгляду, за результатами 
якого вони враховуються або вмотивовано відхиляються.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів 
(до 14 лютого 2020 року включно).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Ознайомитися з Стратегією розвитку Житомирської області 
на період до 2027 року, Планом заходів на 2021–2023 роки з ре-
алізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 
2027 року та звітом про їх стратегічну екологічну оцінку можна 
в рубриках «Стратегія розвитку Житомирської області на період 
до 2027 року» офіційних веб-сайтів Житомирської обласної 
державної адміністрації та Департаменту агропромислового 
розвитку та економічної політики Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації.

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

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА 
ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБО-
ТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАН-
НЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБО-
ТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928

•	Охоронці в	 м.Київ.	 Вахта	

30/15,	 20/10,	 15/15.	 З/п	 9000	

грн.	 Харчування,	 проживан-

ня	 за	 рахунок	 підприємства.	

0734069918,0952858119

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА(К) СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ POLISYANKA. 
ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОНАЯ, 
СВОЕВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ, Г/Р 
ДОГОВОРНОЙ. ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ. 0974896236

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) 
НА ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРО-
ЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 18 000 ГРН. 
ІНОГОРОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НАДА-
ЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ 
КИЄВА. 0678550161,0956789109
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. будинок заг.пл. 112.9 кв.м. житл.пл. 99.2 кв.м. з надвірн. будівлями 
та зем.ділянка К/Н1822855101:00:001:0032 пл. 0.02 га, за адресою: Житомирська 
обл., смт. Лугини, вул. М. Грушевського, 42 а. Дата торгів: 22.01.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №399303 (уцінено лот № 390081);

2. Квартира заг.пл. 45.7 м.кв. житл.пл. 36.0 м.кв., що скл. 1/3 част. житл. 
будинку та зем.ділянка пл. 0.0815 га за адресою: Житомиська обл., м. Коростень, 
вул. Чапаєва, 4, кв.3. Дата торгів: 22.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №399305 (уцінено лот № 389885);

3. Нежиле приміщ. магазину заг.пл. 265.5 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., Овруцький р-н, с. Дівошин, вул. Центральна, 73. Дата торгів: 27.01.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №399485;

4. Нежитл. будівля, літній кінотеатр заг.пл. 890,7 кв.м. за адресою: 
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 22. Дата торгів: 
27.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №400287 (уцінено 
лот № 389220);

5. 2-кімн. квартира заг.пл. 47.8 кв.м., житл. 30.1 кв.м. за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростишів, вул. Різдвяна (Рози Люксембург) 1, кв.67. Дата торгів: 
27.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №400378;

6. 1/2 част. нежитл. приміщ. цеху дитячих іграшок заг.пл. 235.70 кв.м. 
за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 3. Дата торгів: 27.01.2020 09:00. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №400408;

7. 1/2 част. нежитл. приміщ. цеху дитячих іграшок заг.пл. 235.70 кв.м. 
за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 3. Дата торгів: 27.01.2020 09:00. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №400424.       

8. Житл. будинок заг.пл. 65,10 кв.м., житл.пл. 44,3 кв.м., за адресою: м. Жи-
томир, 3-й пров. Транзитний, 55. Дата торгів: 07.02.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №401512;

9. Зем.ділянка пл. 0.1245 га К/Н1822086500:01:001:0522 за адресою: Житомир-
ський р-н, с. Пряжів, вул. Лісова. Дата торгів: 07.02.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №401434 (уцінено лот № 389793);

10. 1/2 част. 2-кімн. квартири заг.пл. 53,0 кв.м. житл.пл. 30.8 кв.м. за адре-
сою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, 59, кв.7. Дата торгів: 07.02.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №401426 (уцінено лот № 392388);

11. 1/2 част. 2-кімн. квартири заг.пл. 53,0 кв.м. житл.пл. 30.8 кв.м. за адре-
сою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, 59, кв. 7. Дата торгів: 07.02.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №401421 (уцінено лот № 392349);

12. Об'єкт незаверш. будівн. відс.гот. 54%, заг.пл. 130 м.кв. та зем.ділянка 
К/Н1811000000:00:022:0025, пл. 0.1 га, Житомирська обл., м. Новоград-Волин-
ський, 2-й пров. В.Антоновича (Тельмана), 15-В. Дата торгів: 07.02.2020 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №401417 (уцінено лот № 393047);

13. Житл. будинок заг.пл. 51,64 кв.м., житл.пл. 39,25 кв.м. та зем.ділянка 
пл. 0,0692 га, К/Н1811000000:00:026:0070, за адресою: Житомирська обл., м. 
Новоград-Волинський, вул. Плетенка (Колгоспна), 33. Дата торгів: 07.02.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №401407 (уцінено лот № 394356);

14. Приміщ. першого та другого поверху будівлі автомоб. га-
зонаповнюв. компресорної станції, зем.ділянка, пл. 0.0118 га, К/
Н1810136300:05:023:0041 та установка компресорна блочна УКБ-2,3/200, за 
адресою: м. Житомир, вул. Малинська, 10а. Дата торгів: 07.02.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №401444 (уцінено лот № 390357);

15. Нежиле приміщ., що скл. 7/20 част. нежитл. будівлі, приміщ. РММ заг.
пл. 534.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковсько-
го, 109. Дата торгів: 07.02.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№401895 (уцінено лот № 389852);

16. Житл. будинок заг.пл. 71.0 кв.м, житл.пл. 53.9 кв.м. за адресою: м. Жито-
мир, пров. Транзитний, 4, буд.11. Дата торгів: 10.02.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №387540;

17. Зем.ділянка заг.пл. 0.15 га, К/Н1822086500:01:001:0482, за адресою: Жито-
мирський р-н, с. Пряжів, діл. №89. Дата торгів: 10.02.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №402438 (уцінено лот № 391212);

18. Житл. будинок, заг.пл. 57,5 кв.м., житл. 14,6 кв.м. та зем.ділянка, пл. 
0,1723 га К/Н1822080300:05:001:0043 Житомирська обл., Житомирський р-н., 
с. Березівка, вул. Європейська (Леніна), 5. Дата торгів: 10.02.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №402436 (уцінено лот № 391206);

19. Житл. будинок заг.пл. 67,5 кв.м., житл.пл. 35,4 кв.м., та зем.ділянка пл. 
0,14 га, К/Н1820355600:01:005:0113 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський 
р-н, смт. Червоне, вул. Лисенка, 14.  Дата торгів: 10.02.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №402432 (уцінено лот № 395661).         

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬ-
НІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ 
КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., 
(050)9242613,(050)5158585,(067
)9040066

•	Пропоную додатковий	заробіток	

в	інтернеті	від	3168	грн.	за	три	дні.	

Деталі	дивіться	тут:	bravo222.net

•	Регіональний торгівельний	

представник	по	засобах	захисту	

рослин.	Вітається	агрономічна	

освіта	та	наявність	особистого	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

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

Продам 

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

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

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

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

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

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

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	

для	цехів,	виробництва,	сушильних	ка-

мер,	теплиць,	пташників,	складів,	мага-

зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	

під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	

0666008784,0680450764

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

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

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

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

тел.: 063-886-23-45

• техпомощь в дороге;
• все виды ремонтных работ;
• компьютерная диагностика.
г. Житомир, ул. Жуйко, 43.

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

Стоунлайт, Aeroc. Доставка з 
заводу та зі складу. Низькі 
ціни.

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

• З Д А Ю   П О Д О Б О В О   1 - К І М .

КВ .   ГАРЯЧА  ВОДА,   КАБЕЛЬ-

Н Е   Т Б .   Р - Н   А В Т О В О К З А Л У . 

0977228822,0665711000

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВ-

ТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ 

ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ 

ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІД-

ПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. 

(097)1521331,(093)2613742,(097)7

266640

•	Причепи автомобільні	 ТМ	

"Лев",	1-2х	осні.	Розміри:	1,1х1,	

3	-	3,6х1,	6.	У	виробництві	вико-

ристовуємо	високоякісній	метал	

і	німецькі	комплектуючі	(ресори,	

клямки,	замки).	Гарантія	5	ро-

ків.	Розсрочка.	Завод-виготівник.	

0671181888,0503098085

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 

Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИ-

СКУВАЧІВ,  ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, 

ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСА-

РОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 

КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; 

ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.

IN.UA. (099)2012978, (067)6713553, 

(063)9628236

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВ-

ТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ 

ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ 

ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІД-

ПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. 

(097)1521331,(093)2613742,(097)7

266640

•	Преспідбирачі, комбайни,	плуги,	

сівалки,	дискові	борони,	обпри-

скувачі	та	інша	с/г	техніка	нова	та	

б/в.	0978428102

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ОТСЕВ,  РА-

СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 

0677905739,447067

6. ПОСЛУГИ 

6.17. Послуги. Iншi 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	
допомога	без	довідок,	застави	та	
поручителів	від	5000	до	500000	
грн.	Виводимо	з	чорних	списків.	
Пенсіонерам	та	непрацевлашто-
ваним.	eurocredit.nethouse.ua	Ген.	
Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	
(095)8620855;(097)3670476

МІЖНАРОДНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ РІВНЕ-(УСТИЛУГ-
УГРИНІВ) -ВАРШАВА.  З  АС : 
М.РІВНЕ-05.30, М.ЛУЦЬК-07.00, 
М.ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ-08.15, 
М . Н О В О В О Л И Н С Ь К - 0 8 . 4 5 ; 
З  А С  М . В А Р Ш А В А - 0 8 . 2 0 , 
М.ЛЮБЛІН-11.30, М.ЗАМОСЦЬ-13.05, 
М . Г Р У Б Е Ш У В - 1 4 . 0 0 . 
(099)2861600,(067)9112004

8. РІЗНЕ 

8.23. Інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	
надійні,	сучасні,	прості	у	вико-
ристанні.	Сталь-4	мм,	термоме-
ханічний	регулятор	тяги,	площа	
обогріву	100-300м2.	Власне	ви-
робництво	"Канівський	механіч-
ний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062
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• Батьківщиною вегетаріан-
ського руху вважається Старо-
давня Індія. Варто відзначити, 
що і сьогодні багато жителів цієї 
країни добровільно відмовляються 
від м’яса, складаючи тим самим 
більше ніж 70% від загального ве-
гетаріанського населення планети.

• Перша у світі спільнота 
вегетаріанців була сформована 
у 1847 році в Англії. Головною ме-
тою активістів було розвінчання 
міфу про те, що рослинна дієта не-
сумісна зі здоров’ям і довголіттям.

• Часто люди не бачать різниці 
між вегетаріанством та веганством: 

та якщо вегетаріанці не вживають 
м'ясо, то вегани виключають зі 
свого раціону всі продукти тва-
ринного походження: молоко та 
молочні продукти, яйця, а іноді 
навіть мед.

• Однією із радикальних форм 
вегетаріанства є фрутаріанство, 
яке допускає поїдання лише тих 
плодів, які зібрані ненасильниць-
ким способом. Іншими словами, 
фрутаріанець за милу душу з’їсть 
грушу чи яблоко, яке впало з де-
рева, але відмовиться від моркви, 
збір якої пов’язаний із руйнуван-
ням кореня рослини.

• Значне число людей при-
єднується до армії «травоїдних» 
і з релігійно-етичних міркувань. 
Зокрема, вегетаріанство широко 
поширене у середовищі криш-
наїтів.

• Серед «зіркових» вегетарі-
анців – Леонардо да Вінчі, Аль-
берт Ейнштейн, Генрі Форд, Пол 
Маккартні, Оззі Осборн, Шинейд 
О’Коннор і Бред Пітт.

• При вегетаріанській дієті 
у людини знижується рівень хо-
лестерину, вітаміни з овочів та 
фруктів підвищують імунітет.

Гороскоп на тиждень 15 - 21 січня

ОВЕН
Сприятливий тиж-

день, усе складається 
непогано. Подорожі будуть 
успішними. На роботі не роз-
кидайтеся по дрібницях.

ТЕЛЕЦЬ
Вирішуючи будь-

які питання на робо-
ті, будьте спокійні та рішучі. 
Обов'язково відвідайте батьків 
або хоча б зателефонуйте.

БЛИЗНЮКИ
Досить непростий 

період. Доведеться 
швидко реагувати на зміну 
обстановки. Труднощі можуть 
вивести вас з рівноваги.

РАК
Вдалий час для реа-

лізації творчої енергії. 
Мистецтво компромісів дозво-
лить одержати підтримку від 
керівництва.

ЛЕВ
Ви  н е п е р е б о р -

ні – успіх в особистих 
справах забезпечений! Творче 
натхнення допоможе створити 
неповторні речі.

ДІВА
Домашні попросять 

допомоги у вирішенні 
проблем. Постарайтеся виправ-
дати їхню довіру. Самі ж при-
слухайтеся до інтуїції.

ТЕРЕЗИ
На вас чекає багато 

спілкування – блисніть 
красномовством! Гар-

ний час для самоосвіти. Не 
варто з'ясовувати стосунки зі 
старшими.

СКОРПІОН
Сміливіше розши-

рюйте сферу діяль-
ності, відкривайте для себе 
нові обрії. Вихідні проведіть 
з близькими родичами, дітьми.

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся не 

розмінюватися на 
дрібниці. Подаруйте близьким 
людям щось вартісне. Незаба-
ром – несподівані доходи.

КОЗЕРІГ
Варто зайнятися 

собою. Прислухайтеся 
до інтуїції, робіть те, що вам 
хочеться. Будуйте плани й по-
чинайте діяти.

ВОДОЛІЙ
На вас чекають при-

ємні зміни – зараз гар-
ний час для авантюрних про-
єктів. Не турбуйтеся – успіх не 
за горами.

РИБИ
Проявіть себе: зараз 

час реалізувати амбіції. 
Головне – цілеспрямованість 
і бійцівські якості. Можна по-
думати й про нову роботу.

Цікаві факти про вегетаріанство

Ірина Хоцька

Спеціально для 
наших читачів ми 
зібрали декілька ко-
рисних порад, котрі 
допоможуть госпо-
диням впоратися 
з прасуванням речей 
будь-якої складності! 
Правильно встанов-
люємо прасувальну 
дошку

Для тих жінок, котрі є 
правшами, радимо встанов-
лювати дошку заокругленим 
кінцем наліво, а шульгам, від-
повідно – направо. Таким чи-
ном, шнур від праски не буде 
заважати процесу прасування 
та перестане зачеплюватися 
дротом за гострий кінець, 
призначений для тримання 
праски на дошці.

Предмети 
повсякденного одягу

Сорочки прасуємо  
лише вологими

Для отримання відмінного 
результату на виході сорочка не 
повинна бути сухою. Для цього 
просто окропіть її водою. По-
чинайте прасувати сорочку з ко-
мірця. Пройдіться праскою спо-
чатку з його внутрішньої, потім 
із зовнішньої сторони. Наступ-
ним етапом стане робота над 
манжетами. Їх слід розстебнути 
і розправити на прасувальній 
дошці, а потім ретельно ви-
прасувати. Потім переходьте 
до рукавів, а вже насамкінець 
прогладьте спинку і полички со-
рочки. Особливу увагу приділіть 
ділянці, де є тканинна збірка.

Штани
Запам̀ ятайте, що брюки за-

вжди прасують навиворіт. Це 
збереже їх від появи лискучих 

ділянок, що в подальшому зро-
бить ваш загальний вигляд не 
надто привабливим.

Марлю піджакам!
Через безліч швів і деталей 

піджак краще гладити через 
марлю. Спочатку попрасуйте 
рукава, потім займіться пле-
чима. А коли вже розпочнете 
прасувати полички – просто 
натягуйте тканину руками. Це 
дозволить вам уникнути зайвих 
заломів на тканині виробу.

Трикотаж
Активно водити праскою 

по речам зовсім не потрібно. 
Просто прикладіть гарячу 
підошву прасувального при-
ладу і затримуйтеся в цьому 
положенні на декілька секунд. 
Так ви не деформуєте трико-
тажний виріб.

Звернімо увагу на 
домашній текстиль

Простирадла на резинці
Прасування таких речей по 

праву не можна назвати спра-
вою легкою. Тому рекомендує-
мо прасувати таку річ зразу на 
ліжку. Просто натягніть прости-
радло на матрац і пройдіться по 
ньому праскою.

Підковдра
Складіть підковдру вчетверо. 

Для початку попрасуйте з одно-
го боку, а потім переверніть на 
інший бік та повторіть ту саму 
процедуру. Далі розгорніть тка-
нину і знову складіть так, щоб не 
попрасовані боки виявилися зо-
вні. Повторюйте дану маніпуля-
цію, поки вся тканина повністю 
не розправиться.

Штори
Штори потрібно глади-

ти, коли вони ще вологі. По-
чинайте прасувати тканину 
в напрямку зверху вниз. Про-
довжуйте прасувати нижню 
частину штори, розправляючи 
її на дошці. Так ви уникнете за-
ломів, що потім вже навряд чи 
випрямляться під час звисання 
штори на карнізі.

Дієві поради,  
що полегшать процес 
прасування речей  
у кожному домі

Поради господині



 

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

Під водою
Жанр: драма, трилер

Вчені часом наражають себе на смертель-
ну небезпеку заради чергових відкриттів. 
Група дослідників відправилася на саме дно 
океану, на одинадцять кілометрів під воду на 
цілий місяць майже без зв'язку з навколишнім 
світом. Найближчі до них люди перебувають 
на відстані восьми кілометрів. Якщо щось піде 
не так, їх ніхто не врятує... І, звичайно ж, щось 
пішло не так. Сильний землетрус пошкодив 
станцію так, що вода почала просочуватися 
крізь стіни, піддаючи команду небезпеці. У них 
зараз є тільки один вихід – пр.ойти ті самі вісім 
кілометрів по дну океану, щоб урятуватися. 
Тільки ось за стінами станції їх чекає щось 
жахливе та голодне.

Гламурний бізнес
Жанр: комедія
Успішні бізнес-корпорації зазви-

чай будуються на міцному фунда-
менті зі знань та вмінь їх засновників 
при чіткому розумінні кінцевої мети. 
Це зазвичай. Але коли дві подруги 
(Роуз Бірн, Тіффані Хеддіш) захотіли 
створити свою компанію, то нічого 
з переліченого вище вони до уваги 
не брали. Усе б нічого, але ж кожна 
з них по-різному розуміє навіщо їй 
все це потрібно. Одна – практична, 
прагматична та зібрана, а інша мріє 
лише про шалені статки та розкіш-
ний спосіб життя.

Він і вона
Жанр: комедія, мелодрама

Навіть у Парижі, найбільш романтичному 
місті в усьому світі, знайти любов не так вже і 
просто... Як мінімум у Ремі та Мелані це ніяк 
не виходить. Через це один ночами не спить, 
інша навпаки занадто багато спить, а не хо-
тіла би. Та й разом із самотністю йдуть різні 
психологічні проблеми – панічні атаки в метро, 
депресія, невпевненість у собі. Мелані навіть 
пробує всякі додатки для знайомств, але там 
її чекають одні розчарування. Два цих само-
тніх серця живуть у сусідніх будинках, ходять 
в одні й ті ж аптеки та магазини, говорять із 
тими же людьми, але ніколи не зустрічалися. 
А може наша доля набагато ближче, ніж ми 
думаємо, але ми просто її не помічаємо?

Щасливого Різдва
Жанр: комедія, мелодрама
Наближається Різдво. У той час, як 

усіх жителів міста охопив передсвятковий 
настрій, Кейт (Емілія Кларк) продовжує 
вплутуватися в халепи. Одним із чергових її 
хибних рішень стало те, що вона погодила-
ся працювати ельфом у магазині різдвяних 
подарунків. І це попри те, що вона пере-
буває у депресивному настрої, а кращим 
її другом є пляшка алкоголю. Раз за разом 
вона випадково зустрічає одного й того 
самого хлопця. Знайомство і подальше 
спілкування з Томом (Генрі Голдінг) настіль-
ки казкове й приємне, що не віриться, що 
це відбувається саме з нею.

Піца «Челентано» Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 23:00 (0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(0412) 57-36-25
(067) 357-36-25

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

вул. Шевченка, 126
г/р з 10:00 до 23:00

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера» вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00 (0412) 42-60-86

Кафе «Таймир» просп. Незалежності, 11
г/р з 11:00 до 23:00 (063) 077-39-47

Піца «Челентано» вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00 (0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 10:00 до 22:00

(0412) 51-23-74
(050) 463-00-08

«Пивна ресторація
BeerЁza»

вул. Перемоги, 55
г/р з 11:00 до 24:00

(0412) 42-49-94
(063) 189-28-58

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

(0412) 42-22-69
(068) 786-28-88

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА


