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Дві платіжки за газ:  
особливості нових  
розрахунків у Житомирі

Як не стати дурнем  
у житомирському транспорті:  
розбираємо найчастіші конфлікти  
в маршрутках та тролейбусах

Як у Житомирі 
«нагріваються»  

на теплопостачанні
с. 10

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА
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Руслан Мороз

Нарешті і Жито-
мирщина має турис-
тичний логотип.

У Житомирській ОДА відбу-
лася презентація фотоальбому 
«Мальовнича Житомирщина» 
Віктора Одоміча, над яким автор 
працював чотири роки. Також 
представлено громадськості 
проєкт туристичного логотипу 
Житомирщини.

«Я очолюю наймальовни-
чіший край в Україні – Жи-
томирщину. З гордістю тепер 
презентую іноземним парт-
нерам такий фотоальбом про 
наш край, де зібрані унікальні 
фотографії», – зазначив голова 
ОДА Віталій Бунечко.

Під час презентації Вікто-
ра Одоміча прийняли до лав 
почесних амбасадорів Жито-
мирщини.

«Мальовнича Житомирщи-
на» – унікальний фотоальбом, де 
зібрані найкрасивіші краєвиди та 
місця нашої області. Випустив 
його житомирський фотохудож-
ник Віктор Одоміч, член Націо-

нальної Спілки фотохудожників 
України, лауреат міжнародних 
та вітчизняних фотоконкурсів, 
автор фотовиставок, фотоілю-
страцій, буклетів, календарів, 
численних публікацій у пресі. Ре-
алізувати ініціативу громадської 
організації «Поліський щит» ста-
ло можливим завдяки фінансовій 
підтримці Житомирської ОДА 
у 2019 році. Задум цього проєкту 
виник у Віктора Одоміча 4 роки 
тому. У альбомі – праця десяти-
літь роботи, де кожна фотогра-
фія має свою історію.

У межах реалізації ініціа-
тиви видали 1000 примірників 
фотоальбому, які поширювати-
муться у навчальних закладах, 
бібліотеках, музеях області.

Також в ОДА був презен-
тований туристичний логотип 
Житомирщини. Цей логотип 
обрали з-поміж 23 варіантів, 
котрі подавали на конкурс ще 
у 2018 році.

Логотип має вигляд щас-
ливого, усміхненого обличчя, 
яке складається з латинських 
літер ZT. Саме такими літе-

рами позначається доменна 
зона Житомирщини у мере-
жі Інтернет. Колір логотипу 
може змінюватись залежно 
від поставлених задач. Лого-
тип планується широко ви-
користовувати у сувенірній та 
рекламній продукції.

За  с ловами директора 
Житомирського обласного 
туристично-інформаційно-
го центру Василя Кравчука, 
у вересні 2018 року був оголо-
шений конкурс на створення 
туристичного логотипу Жито-
мирщини. Технічні вимоги до 
логотипу були такі: простота 
виконання та його відтворення, 
унікальність, прив’язка до Жи-
томирщини, логотип має бути 
переданий у використання на 
безкоштовних засадах у фор-
матах PNG та EPS.

За інформацією ТІЦ, за-
галом на конкурс надійшло 
23 роботи, проте деякі з них 
не відповідали технічним ви-
могам. Переможцями стали 
столичні дизайнери, фінальний 
логотип було передано до ТІЦу 
у форматах PNG та EPS. У травні 
2019 року логотип був вперше 
застосований та презентований 
на першій всеукраїнській турис-
тичній виставці ZT-EXPO.

Руслан Мороз

У День Соборнос-
ті України, 22 січня, 
у Житомирі про-
йшла акція «Лан-
цюг єдності», в якій 
взяли участь близь-
ко півтори тисячі 
людей.

Житомиряни утворили 
«живий ланцюг» від почат-
ку вулиці Михайлівської до 
майдану Корольова. Святкова 
патріотична хода за участю 
представників влади, духо-
венства та містян пройшла 
під супровід військового ор-
кестру. Акція почалася біля 
Михайлівського собору, далі 
через Михайлівську вулицю 
поєдналася з майданом Ко-

рольова, де присутні поклали 
квіти до пам'ятника Героям Не-
бесної Сотні. Закінчився захід 
спільним виконанням гімну 
України.

Історично вперше День Со-
борності України відсвяткува-
ли у 1939 році у Хусті. Тоді це 
місто було столицею Карпат-
ської України – чехословацької 
автономії. А офіційно святку-
вати День Соборності в Укра-
їні почали лише у 1999 році 
після указу президента Ле-
оніда Кучми. Щорічно у цей 
день відзначають важливу іс-
торичну подію, що відбулася 
у 1919 році, – проголошення 
Акту злуки Української Народ-
ної Республіки і Західноукра-
їнської Народної Республіки. 
Також цього дня згадують під-
писання Четвертого Універсалу 
Центральної Ради. Це сталося 
роком раніше – 22 січня 1918 
року. Цим документом про-
голошувалася повна незалеж-
ність УНР.

Оскільки це свято пов’язане 
з процесом об’єднання укра-
їнських земель, заходи, що 
проводяться 22 січня, покли-
кані відобразити саме його. 
Мабуть, найбільш знаковий 
з таких відбувся у 1990 році 

і отримав назву «живий лан-
цюг». Тоді люди вишикували-
ся «ланцюгом» від Києва до 
Львова та Івано-Франківська. 
За різними оцінками, участь 
у такій акції взяли до трьох 
мільйонів людей.

У Житомирі презентували фотоальбом 
«Мальовнича Житомирщина»  
та туристичний логотип області

У Житомирі пройшла  
акція «Ланцюг єдності»

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні  
наші читачі!  
Дорогі друзі!

Швидко, а насправді дивовиж-
но динамічно пролетів перший 
місяць нового 2020-го року. Наша 
країна пережила за цей час не-
мало бурхливих і драматичних 
подій, які сколихнули все україн-
ське суспільство. Чи не вперше за 
багато років новорічно-різдвяна 
пора всуціль і надзвичайно щільно 
перепліталася із низкою важких 
і несподіваних для нас проблем 
суто побутового спрямування. 
За сумною традицією, новорічна 
пора приносить в Україну не лише 
вітання під різдвяну вечерю, але й 
невеселі звістки про чергові під-
вищення тарифів на проїзд, на 
енергоносії та комунальні послу-
ги. На жаль, початок нинішнього 
року не став винятком у сумному 
для нас правилі. Ми на це споді-
валися, але цього не сталося. На 
жаль, у новому році не справди-
лися наші сподівання на те, що 
оновлена влада та нові чинов-
ницькі обличчя в Україні пра-
цюватимуть краще, що нарешті 
в Україні стартують і запрацюють 
реформи. Прикро, але ні реформ, 
ні покращень в Україні не видно, 
не чути і навіть сподівання, які за-
лишалися в Україні у найбільших 
оптимістів, сьогодні згасають.

Не стало виключенням у вирі 
безнадійних всеукраїнських про-
блем і наше місто. Житомиряни 
тепер більше платять за проїзд 
у транспорті, а споживачам при-
родного газу січень 2020-го року 
«подарував» ще один вид платежу 
«за транспортування». Абсолютно 
безглуздий, безпідставний пла-
тіж «за транспортування» більше 
нагадує вже неприховане здир-
ництво. Якщо й надалі нас диву-
ватимуть подібними сюрпризами 
і «подарунками», злидні і безна-
дія зазирнуть у кожну українську 
сім’ ю. До кого раніше, а комусь – 
трохи згодом. Але у підсумку – до 
всіх. Тому нам треба вже не лише 
думати, але й вирішувати. Зима 
цьогоріч нас поки що береже від 
холодів і морозів. Але це означає, 
що й весна може бути несподівано 
ранньою. Весна нашого протесту, 
нашої волі до правди і справедли-
вості. З цим у нас – проблема. Так 
що – до роботи, шановні земляки! 
До дії! І – до перемоги!

КОЛОНКА
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Валерія Наумова

З січня 2020 року 
було вилучено з ра-
хунку за газ оплату 
за його доставку.

Тобто вже у січні всі спо-
живачі природного газу Жи-
томирщини отримали два 
окремих рахунки. Перший – 
за газ як товар. Другий – за 
його доставку. Проте щомі-
сячний платіж за доставку 
газу буде незмінним впро-
довж року. Вартість послуг 
з доставки газу виключена 
із загального рахунку за газ 
і виставлена окремою кви-
танцією. Чимало запитань 
щодо нових платіжок було 
у житомирян. Отже, коротко 
про нові квитанції за газ.

Відтепер кожен спожи-
вач отримає дві пла-
тіжки: одна за спожи-
вання газу, друга – за 
транспортування.
За словами комерційної 

директорки АТ «Житомиргаз» 
Людмили Усик, ніяких додат-
кових рахунків споживачі не 
отримуватимуть, а навпаки, 
оплата стане більш прозорою, 
адже тепер споживачі бачи-
тимуть окремі розрахунки за 
обсяг газу, який вони отриму-
ють, і за послугу транспорту-
вання;

У січні ніхто ніякої пені 
за оплату не отримає.

Оскільки споживачі тільки 
ознайомлюються із новою сис-
темою оплати, пені за оплату 
не буде нараховано, проте 
оплачувати за газ краще за 
все до 20 числа. Крім того, 
платіжки можуть надходити 
із затримкою у декілька днів, 
проте це недоліки роботи 
«Укрпошти», із якою «Жито-
миргаз збут» неодноразово 
судився щодо цього питання.

Вартість доставки газу 
розраховується інди-
відуально по кожному 
споживачу і залежить 
від використаного ним 
обсягу газу минулого 
року, тобто з 1 жовтня 
по 30 вересня.

Специфіка розрахунку за 
доставку газу наступна: інди-
відуальний об’єм використано-
го газу ділиться на 12 частин 
та помножується на діючий 
тариф на доставку газу. Чин-
ний тариф на доставку для АТ 
«Житомиргаз» з 1 січня 2020 
року складає 1,07 грн. Напри-
клад: споживач використав 100 
кубометрів газу на рік. Отже, 
100 куб. м * 1,07\12 місяців = 
8,92 грн. Це вартість доставки 
газу щомісяця.

Набагато вигідніше 
сплачувати одним пла-
тежем наперед. Таким 
чином, ви зможете 
зекономити на комісії.
За словами фахівця зі 

зв’язків із громадськістю та пре-
сою АТ «Житомиргаз» Анастасії 
Кліщенко, краще за все встано-

вити додаток та зареєструвати-
ся в особистому кабінеті:

«Вся інформація в особис-
тому кабінеті точна і доступна. 
Там можна окремо подивити-
ся, скільки сплатити за газ, 
скільки за його транспорту-
вання. Там все можна оплати-
ти вчасно, це швидко і зручно. 
Нехай вам допоможуть ваші 
діти, внуки, є пенсіонери, які 
самі оплачують через телефон, 
все-таки ми слідуємо сучас-
ним тенденціям».

Крім того, для зручності 
було об’єднано одразу два ра-
хунки в особистому кабінеті. 
На сайті 104.ua або в мобільно-
му додатку 104 Mobile можна 
подивитися всю інформацію 
та розрахуватися як із «Жито-
миргазом», так і з постачаль-
ником газу.

Краще за все оплачу-
вати своєчасно – до 20 
числа місяця, оскільки 
це зменшить ризики 
проблем з оплатою.
За словами технічного 

директора АТ «Житомиргаз» 

Сергія Колесника, за 2019 рік 
газорозподільне товариство 
затвердило інвестиційну 
програму в обсязі 10 млн 
300 грн: «Ми завчасно підго-
тувались до опалювального 
сезону. Якщо звернути увагу, 
то дійсно, в зоні відповідаль-
ності підприємства відсутні 
нарікання зі сторони спожи-
вачів щодо якихось обставин 
щодо забезпечення необхід-
ним обсягом газу помешкань 
громадян. Але вартість, що 
була встановлена у 2019 році, 
на сьогодні недостатня. Ми 
опинилися в доволі серйозній 
ситуації по технічному ста-
ну систем газопостачання та 
споруд. Зважаючи на це, нео-
дноразово були клопотання 
до національного регулятора 
переглянути тариф на достав-
ку газу».

На 2020 рік у нас затвер-
джена нова інвестиційна про-
грама, яка на сьогодні включає 
в себе амортизацію – 8 млн 
300 грн. Також вона включає 
в себе 16 млн грн від очікува-
ного прибутку. Разом з тим за-
кладено 11 млн грн на заміну 

безкоштовних лічильників для 
населення.

Також споживачі змо-
жуть індивідуально 
вказати, яким саме 
чином використовуєть-
ся газ, і відповідно до 
цього оплачувати його.

Тобто якщо у вас в домі 
встановлена плита та газова 
колонка, то вартість транспор-
тування становитиме 27 грн за 
місяць. У будинку з газовим 
опаленням – 187 грн на місяць, 
а в будинку, де є тільки газова 
плита, – 15 грн на місяць.

Нові клієнти, а також ті спо-
живачі, які у попередній газовий 
рік не споживали газ, отрима-
ють рахунки, виходячи із плано-
вих об’ємів групи споживання, 
до якої вони належать. Якщо 
газове обладнання не викорис-
товується взагалі і споживач не 
планує користуватися газом 
у найближчому майбутньому, 
то в такому випадку він може 
подати заяву про від’єднання 
від газових мереж.

Дві платіжки за газ: особливості 
нових розрахунків у Житомирі
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Валерія Наумова

Транспортні конфлікти у Житомирі не 
вщухають. Містяни продовжують скаржи-
тися на те, що в маршрутках валідатори пра-
цюють через раз, а в деяких їх немає взагалі.

Ми пильно спостерігаємо за ситуацією 
з транспортними нововведеннями, тому 
після появи нових скарг на транспорт одразу 
«штурмуємо» міську владу, аби отримати 
конструктивні пояснення.

Інколи через свою неуважність житоми-
ряни припускаються помилок і починають 
конфлікти з водіями та кондукторами, про-
те це не має сенсу. Ми розберемо декілька 
найпопулярніших конфліктних ситуацій 
у транспорті міста, розкажемо, куди звер-
татися та як себе захистити.

Валідатор не працює у тролейбусі та 
трамваї – плати 5 гривень

Конфлікти у тролейбусах та трамваях 
трапляються часто. Реально працюючих 
валідаторів там дійсно негусто. Якщо один 
працюватиме – то це вже буде свято. Про-
те у проєкті рішення міської ради вказано 
пунктом 2: «Встановити вартість проїзду 
на міських автобусних маршрутах, які 
працюють у режимі маршрутного таксі та 
звичайному режимі руху, у разі відсутності 
(несправності) у транспортному засобі об-
ладнання автоматизованої системи обліку 
оплати проїзду, в розмірі 3 грн, з дати, за-
значеної у п. 1.1 рішення».

Отже ті, хто натрапив на непрацюючий 
валідатор у тролейбусі чи трамваї, повинен все 
одно платити 5 гривень, проте чому кондукто-
ри не пояснюють цього пасажирам, а замість 
цього починають конфлікти – незрозуміло. 
Висновок: робота з працівниками ТТУ не 
виконана. Коли ми описували цю ситуацію 
заступнику міського голови Сергію Шевчуку, 

нам не пояснили, що це розповсюджується 
лише на маршрутки та автобуси. Про це нам 
адекватно та якісно розказали на гарячій лінії 
управління транспорту за телефоном: 47-07-09.

Банківська карта для оплати проїзду 
не підходить!

Зі свого боку найкращий варіант оплати 
проїзду безготівково – транспортна карта. Саме 
це ми почули від заступника міського голови 
Олександра Шевчука. За його словами, оплата 
банківською картою для валідатора не підхо-
дить, адже можуть бути затримки по оплаті, 
банківську карту треба довго тримати біля валі-
датора, а деякі житомиряни, мовляв, дурять во-
діїв, прикладаючи карту, на якій баланс – нуль.

А ось транспортна карта коштує всього 
20 гривень, тому краще купити її та опла-
чувати без проблем.

І владу міста, певно, не хвилює, що спо-
чатку зазначали, як перевагу транспортних 
нововведень, оплату безготівково і серед 
варіантів оплати вказали банківську кар-
ту, що було і дешевше, і зручніше. Опісля 
житомиряни стояли черги в банку, аби 
замінити свою карту на ту саму – з чіпом. 
Питання: заради чого? Тепер оплата банків-
ською картою стала незручна, отож купуйте 
транспортну карту за 20 гривень, якщо не 
хочете чути звинувачення, що у вас немає 
коштів на карті, а валідатор «робочий», або 
тримати карту довго і нудно, бо програмне 
забезпечення валідаторів не таке сучасне 
та функціональне, що вже через два тижні 
роботи «здулося».

Квитки випрошуйте самі
І ось вона, найулюбленіша тема, – квит-

ки. Поки влада міста все ще вирішує, нащо 

нам валідатори (адже для деяких валіда-
тор дорівнює терміналу), житомиряни 
продовжують скаржитися на те, що не 
отримують свій квиток. Отже вартість 
проїзду підняли до 7 гривень – чому? Бо 
з’являться валідатори! З’явилися? А сенс – 
де? Квиток отримують тільки ті, хто опла-
тив безготівково, а ось готівкові пасажири 
отримують шматочок відривного паперу 
або взагалі – нічого. Якщо ви готівковий 
пасажир, то розраховувати вам варто хіба 
що на незадоволене обличчя водія, коли 
ви просите свій квиток.

Ми вже наголошували, що валідатор 
встановлюють для обліку реального паса-
жиропотоку, про це ж пишуть у самому 
проєкті рішення, називаючи валідатор «об-
ладнанням автоматизованої системи обліку 
оплати проїзду», проте його функції ви-
користовують лише як термінал. Виходячи 
з цього, ви маєте повне-повнісіньке право 
отримати свій квиток. В наших маршрутках 
все через раз – і робота валідаторів, і видача 
квитків. Інколи пощастить – при оплаті готів-
кою дадуть квиток з валідатора, а інколи – не 
дадуть нічого. Водій маршрутки – не кондук-
тор, кажуть вони, проте гроші брати – бере, 
а квиток не дає. То, може, нехай і гроші не 
бере, якщо не кондуктор?

Підсумок
Будьте уважні та обережні. У разі, якщо 

міські маршрутки та автобуси без валідатора 
або він вимкнений чи не працює – платіть 
3 гривні, адже ви маєте право на це згідно 
з проєктом рішення виконкому.

Звинувачують, що у вас немає грошей 
на карті? Покажіть водію рахунок на карті. 
А ось питання тролейбусів та трамваїв нас 
дуже зацікавило… Валідатори там уже були 
встановлені, половина з них не працює, тоб-
то по факту комунальний транспорт працює 
у тому ж режимі, що і раніше. Тоді питання: 
чим обґрунтоване підняття вартості проїзду 
в тролейбусах та трамваях? Далі буде…

Як не стати дурнем у житомирському 
транспорті: розбираємо найчастіші 
конфлікти в маршрутках та тролейбусах

Ірина Хоцька

Про це стало відо-
мо на позачерговому 
засіданні виконавчого 
комітету Житомир-
ської міськради.

21 січня 2020 року виконком 
міськради висунув на порядок 
денний розгляд питання про пе-
рерозподіл субвенцій з держав-
ного бюджету.

Йдеться про розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 
21 січня 2020 року, який своїм 
рішенням виділив 10,6 млн грн 
з державного бюджету на рекон-
струкцію «Прозорого офісу» у м. 
Житомирі.

Після завершення ремонтних 
робіт нова будівля мала викону-
вати функцію центру з надання 
адміністративних послуг у місті. 
Проте трохи пізніше житомирські 
депутати вирішили витратити ці 
кошти не на запуск «Прозорого 
офісу», а на капітальний ремонт 
житомирських доріг.

Тепер же у міськраді переду-

мали віддавати ці гроші на ремонт 
доріг, а вирішили знову повернути 
їх до першочергового цільового 
призначення – завершення ре-
конструкції вищезгаданої будівлі. 
Таким чином, 10,6 млн грн знову 
повернуться до бюджету рекон-
струкції «Офісу».

Як ми писали, «Прозорий 
офіс» у Житомирі не можуть від-
крити через відсутність меблів 
і техніки. Хоча реконструкція при-
міщення завершена ще у жовтні, 
він і досі не працює. Вирішенню 
ситуації обіцяла посприяти мініс-
терка соцполітики Юлія Соколо-
вська під час візиту у Житомир.

Виконком перенаправив 10 млн грн з держбюджету з ремонту 
доріг у Житомирі на завершення реконструкції «Прозорого офісу»
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Ірина Хоцька

Востаннє процедуру пе-
репису населення України 
Кабінет Міністрів прово-
див у далекому 2001 році. 
Тоді цей цифровий по-
казник сягав понад 48, 5 
мільйона осіб.

Отож інформацію про те, що чисель-
ність українців за останні 19 років не на 
жарт скоротилася, повідомив міністр 
Кабінету Міністрів України Дмитро 
Дубілет.

«Станом на 2020 рік населення України 
на вільній території становить 37 мільйо-
нів 289 тисяч. Серед них – 20,01 мільйона 
жінок та 17,28 мільйона чоловіків. Дітей 
віком до 14 років в Україні 5,756 мільйона, 
людей у віці від 15 до 24 років – 3,584 міль-
йона, від 25 до 54 років – 16,458 мільйона, 
від 55 до 64 років – 5,243 мільйона, від 65 
років і старше – 6,248 мільйона», – оголо-
сив результати електронного перепису 
населення Дмитро Дубілет.

Також, з об`єктивних на те причин, 
дані перепису не містять інформації про 
кількість населення на території анексо-
ваного Криму, а також окремих районів 
Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, що для нашої країни 
практика цифрового підрахунку фак-
тичної кількості осіб, постійно перебува-

ючих в Україні, стала інноваційною, а за 
словами самого Дубілета, це ще значно 
скоротило витрати державного бюджету 
чинним урядом, оскільки така методика 
є абсолютно безкоштовною, на відмінну 
від класичної процедури перепису на-
селення України.

Разом із тим, Дмитро Дубілет охоче 
розповів про те, як саме нас підрахову-
вали завдяки електронним інноваціям. 
Виявляється, що задля цього було ви-
користано всього лише 3 типи комбі-
нованого методу розрахунку:

1. Комбінований метод оцінки чи-
сельності наявного населення, де були 
взяті дані мобільних операторів, дані 
статистичного обстеження домогоспо-
дарств та дані всіх загальнонаціональних 
реєстрів України;

2. Комбінований метод оцінки чи-
сельності наявного населення, що ви-
значає дані статево-вікової структури 
населення;

3. Реєстровий метод оцінки чисель-
ності наявного населення, що викорис-
товувався для підрахунку населення 
попередніми роками.

В уряді запевняють, що похибка 
у відхиленні визначеної чисельності на-
явного населення в Україні не може пе-
ревищувати більш ніж 2,86% від оцінок 
за кожним із зазначених методів. А от 
про те, чи буде все ж таки проводитися 
традиційний перепис населення на-
прикінці 2020 року, пан Дубілет досі не 
знає. Однак він пообіцяв, що остаточне 
рішення з цього приводу нардепи мають 
ухвалити вже восени цього року.

У пресслужбі 
Міністерства со-
ціальної політики 
України повідоми-
ли, що з початком 
2020 року держава 
підвищила розмір 
пенсій учасникам 
ліквідації наслідків 
аварії на Чорно-
бильській АЕС.

Зазначимо, що збільшен-
ня розміру виплат у цьому 
році проходитиме аж тричі. 
«Міністерство соціальної по-
літики України ініціювало 
внесення змін до закону про 
Державний бюджет України 
на 2019 рік щодо збільшення 
видатків за програмою со-
ціального захисту громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

У наших спільних інтер-
есах робити усе можливе, 
аби і надалі захищати тих, 
хто цього реально потре-
бує!» – розповіла міністерка 
соціальної політики України 
Юлія Соколовська на власній 
сторінці у Фейсбук.

Одразу після цього у ві-
домстві Міністерства юсти-
ції оприлюднили конкретні 

суми та терміни підвищення 
пенсій ліквідаторам цього 
техногенного лиха, що нале-
жать до 1, 2 та 3-ї категорій 
інвалідності.

«З 1 січня особи з ін-
валідністю I групи будуть 
отримувати 2948,4 грн, 
з липня – 3081,6 грн, а з груд-
ня – 3184,2 грн. Також у цьому 
місяці особам з інвалідністю 
II групи заплатили 2620,8 грн, 
з 1 липня доплатять ще 
100 грн більше від попере-
днього разу, а у грудні випла-

ти зростуть ще на 90 грн – до 
2830,4 грн. Інваліди III групи 
з початку року отримувати-
муть по 2375,1 грн. У лип-
ні – 2482,4 грн, а вже у груд-
ні – 2565,05 грн», – зазначено 
в офіційному повідомленні 
пресслужби.

Отож, як бачимо, цьо-
горіч дана категорія насе-
лення гарантовано отримає 
близько 200 додаткових гри-
вень до своїх пепередніх ви-
плат порівняно з минулим 
роком.

«Нас 37 мільйонів»:  
в Україні провели цифровий 
перепис населення

Зросли грошові  
виплати «чорнобильцям»

Руслан Мороз

У суботу, 25 січня, 
о 14:56, як інформує 
Управління ДСНС 
України у Житомир-
ській області, по лінії 
«101» надійшло пові-
домлення про поже-
жу у будівлі магазину 
по вулиці Бориса Тена 
у Житомирі.

На місці події рятівники 
з’ясували, що об’єкт пожежі – од-
ноповерхова дерев’яна будівля, 
обшита сайдингом, площею 250 
кв. м, в якій розташовані три ма-

газини. Займання сталося у при-
міщенні одного з магазинів, де 
продавали текстильні товари, 
і поширилося на дерев’яне пере-
криття, суміжний орендований 
магазин та дах будівлі. Пред-
ставники ДСНС зазначили, 
що приміщення мало значне 
пожежне навантаження – зсе-
редини оздоблене горючими 
матеріалами, а також тут пере-
бувала чимала кількість легко-
займистого товару.

Згодом з’ясувалося, що мага-
зин був розташований за адресою: 
вулиця Хлібна, 14/15. У тому ж са-
мому старому будинку працюють 
ще кілька приватних магазинів 
та майстерня з виготовлення 
пам’ятників. Тож пожежа одразу 
торкнулася великої кількості під-
приємців. Сам магазин одягу ви-
горів вщент. Інші магазини також 
сильно постраждали, але частину 

товару з них вдалося врятувати. 
Все ж частина решти крамниць 
була пошкоджена або вогнем, або 
вже під час гасіння пожежі ряту-
вальниками.

Самі рятувальники у комента-
рі нашому кореспонденту, який 
побував на місці події, розпові-
ли, що причину пожежу будуть 
встановлювати слідчі підрозділи, 

а їх справа – ліквідувати осередок 
загоряння. Також, за їх словами, 
повністю пошкоджено дах. Свідки 
також не можуть сказати, чи був 
це підпал. Будинок досить старий, 
і на даний час невідомо, чи вдасть-
ся його відремонтувати, адже дах 
знищено на великій площі, а також 
пошкоджені несучі конструкції. 
Під час пожежі шифер на даху 
лопався з великим тріском, свідки 
говорять про величезний факел 
вогню над будівлею. Також деякий 
час був перекритий рух трамваїв та 
автомобілів по вулиці Бориса Тена.

Ззовні зараз будівля виглядає 
жахливо, вогнем пошкоджені 
стіни, відсутні вікна. Поряд ва-
ляються шматки шиферу, все 
залито водою з попелом. Дах та-
кож знищено. Власники сусідніх 
магазинів швидко вивезли те, що 
вдалося врятувати, але працювати 
магазина, звісно, вже не будуть.

У Житомирі біля Житнього ринку згорів 
магазин з продажу текстильних товарів
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Руслан Мороз

Минулого тижня 
відбувся конкурс на 
заняття вакантної 
посади начальника 
управління культури 
Житомирської місь-
кої ради. Але інтрига 
тягнеться і досі.

На початку січня 2020 року був 
завершений прийом документів від 
претендентів на посаду начальника 
управління культури Житомирської 
міської ради. З претендентів вияви-
лася тільки одна особа.

На ресурсі НАЗК була опри-
люднена тільки одна декларація 
кандидата на посаду начальни-
ка управління культури – Ілони 
Колодій, яку вона подала 2 січня 
2020 року. Претендентка на поса-
ду начальника управління міської 
ради вказала чотири власні фірми: 
ТОВ «Глорія Івентс» з основним 
видом діяльності – організація 
інших видів відпочинку та розваг; 
ТОВ «Коло Дій груп» – діяльність 
у сфері радіомовлення; ТОВ «Сі Ес 
Ей Груп – виробництво кіно- та ві-
деофільмів, телевізійних програм; 
ПП «Колодій продакшн» з діяль-
ністю у сфері рекламних послуг. Дві 
останні фірми належать її чоловікові: 
власником «Сі Ес Ей Груп» є Коло-
дій Євген Михайлович, у «Колодій 
продакшн» два співвласники – Коло-
дій Євген Михайлович та Годована 

Руслана Іванівна.
І вже 22 січня 2020 року прой-

шов конкурс на посаду начальника 
управління культури всього з однією 
претенденткою – Ілоною Колодій. 
Конкурсантка пройшла всі випро-
бування, але на стадії прийняття 
рішення конкурсною комісією був 
взятий тайм-аут до п’ятниці. Але 
і у п’ятницу, і наступного понеділка 
інтрига продовжувала зберігатися.

На даний час з власних джерел 
нам стало відомо, що конкурсна ко-
місія рекомендувала міському голові 
м. Житомира укласти з Ілоною Ко-
лодій контракт із випробувальним 
терміном два місяці.

Але, як нам повідомили у місь-
краді, самого розпорядження місь-
кого голови Сергія Сухомлина ще 
немає. Тож інтрига продовжується. 
Чи підпише Сергій Сухомлин роз-
порядження про укладення контр-
акту з Ілоною Колодій на посаду 
начальника управління культури 
Житомирської міської ради – стане 
відомо зовсім скоро.

Нагадаємо, що попередня на-
чальниця управління культури Ніна 
Рябенко звільнилася наприкінці 
травня 2019 року. Вона очолювала 
управління з листопада 2016 року.

Влітку 2019 року у Житомир-
ській міській раді вже проводили 
конкурс на посаду начальника 
управління культури Житомир-
ської міської ради: тоді було шість 
претендентів, з яких двоє кандида-
тів – Юлія Закаржевська (Кручак) 
та Наталія Журбей – дійшли до 
співбесіди, але конкурсна комісія 
16 липня не обрала переможця, 
і конкурс було оголошено повторно.

Ірина Хоцька

Кількість щасливо 
укладених у 2019 році 
шлюбів ушестеро 
перевищила загальну 
статистику розлучень 
в області.

Такі дані нам надали у від-
ділі державної реєстрації актів 
цивільного стану у Житомирській 
області.

«За 2019 рік на Житомирщині 
було зареєстровано 7130 шлюбів. 
На розлучення в тому самому році 
було подано 1146 заяв», – розповіли 
нам у міському відділі РАЦС.

Але це не один із приводів, 
чому нам варто порадіти за зміц-
нення інституту шлюбу у Жито-
мирі. Минулоріч люблячі пари та 
новоспечені батьки народили 9670 
маленьких житомирян.

Проте, на жаль, така радісна 
тенденція досі не може зменшити 
відсоток смертності людей на Жи-
томирщині. Поки що він значно пе-
ревищує народжуваність в області 
і сягає 19 933 випадків за 2019 рік.

Руслан Мороз

Що змінилося за 
майже півтора мі-
сяця після рішення 
суду про скасуван-
ня розпорядження 
голови ОДА про за-
твердження складу 
громадської ради?

З таким запитанням наша ре-
дакція звернулася до голови гро-
мадської ради при Житомирській 
обласній державній адміністрації 
Наталії Волинець.

Нагадаємо, що Окружний 
адміністративний суд за по-
зовом громадської організації 
«Ветерани повітряно-десантних 
військ, Союз десантників Жито-
мирської області» 12 грудня 2019 
року визнав протиправним та 
скасував розпорядження голови 
Житомирської обласної держав-
ної адміністрації від 02.08.2019 р. 
№ 283 «Про затвердження складу 
громадської ради при Житомир-
ській обласній державній адмі-
ністрації».

Тоді ми брали коментарі 
у всіх зацікавлених сторін. Але 
що ж змінилося за цей час?

«Звичайно, юристи Житомир-
ської обласної державної адміні-
страції звернуться з апеляційною 
скаргою до суду. Це – їх прямий 

обов’язок, і в інший спосіб вони 
діяти не можуть. Але при цьо-
му рішення суду стосується не 
самої роботи громадської ради, 
а тільки рішення голови ОДА. 
Таким чином, громадська рада 
продовжує свою роботу. І я хочу 
наголосити, що громадська рада 
достатньо продуктивно працює. 
Тому у будь-якому випадку ми 
продовжимо свою роботу, навіть 
якщо ця робота комусь заважає 
та не подобається. Є люди, яки не 
увійшли до складу громадської 
ради, і це їх дратує. Ми впевне-
ні, що наступний суд прийме 
апеляційну скаргу та задоволь-
нить позов Житомирської ОДА. 
Таким чином, громадська рада 

продовжує працювати, – розпо-
відає голова громадської ради 
при Житомирській обласній 
державній адміністрації Наталія 
Волинець. – Ми два роки доби-
валися, щоб була створена гро-
мадська рада. Я вважаю, що все 
було досить прозоро, це розвиток 
громадянського суспільства. Ми 
не отримуємо зарплати, але я та-
кож можу сказати, що вважаю 
за честь очолювати громадську 
раду при Житомирській обласній 
державній адміністрації».

Раніше юристи Житомирської 
обласної державної адміністрації 
повідомили, що є декілька варі-
антів вирішення даної проблеми 
в законний спосіб.

Ірина Хоцька

Серед багатої різноманітності 
жіночих імен на Житомирщині 
лідирували Анастасія, Мілана, 
Тетяна. А для хлопчиків обирали 
з-поміж Андрія, Давида та Нікіти.

Таку інформацію нам надали у відповіді на ін-
формаційний запит у відділі державної реєстрації 
актів цивільного стану в Житомирській області.

У цьому році новоспечені батьки дівчаток най-
частіше називали своїх дітей Анастасією, Аліною, 
Богданою, Валерією, Вікторією, Марією, Міланою, 
Олександрою, Тетяною та Яриною.

Для хлопців вибір пав на Андрія, Артема, Бог-
дана, Вадима, Віталія, Давида, Івана, Іллю, Михайла 
та Нікіту.

Проте, як виявилося, були минулого року і ви-
гадливі батьки, котрі назвали своїх дітей досить 
незвично для нашої місцевості.

Так, серед дівочих імен фігурували: Аделаїда, 
Аліана, Габріелла, Еліф-Саре, Маріель, Міхіліна, 
Наомі, Олівія, Стелла, Суламі та навіть Мілада.

Серед чоловічих: Абдулах, Авель, Ажан, Дамир, 
Еміль, Кузей Мікоіл, Матяш, Ренеден, Султан, Філіп 
та Шес.

Зазначимо, що протягом 2019 року у Житомир-
ській області народилося 9670 немовлят.

Чи підпише міський 
голова розпорядження 
про призначення нової 
очільниці культури

За минулий рік  
на Житомирщині 
помітно зміцнився 
інститут шлюбу

Ще раз про громадську раду: 
бути чи не бути?

Як жителі Житомирщини називали 
новонароджених у 2019 році
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«Кавун встояв», або  
Знову про декомунізацію у Житомирі 

Микола Корзун

З-поміж головних подій, 
що мали місце у Житомирі 
у січні 2020-го року, окреме 
місце займає чергова спро-
ба топонімічних змін на 
карті міста.

Цього разу члени Житомирського 
міськвиконкому мали вирішити питання 
щодо демонтажу меморіальних дошок 
Василю Кавуну та Василю Ямчинсько-
му, а також адміралу Олексію Щасному. 
Ініціатива щодо потреби чергового ета-
пу топонімічних реформ у Житомирі 
начебто пояснювалась вимогами листа 
Українського інституту національної 
пам’яті, який нагадував чи рекоменду-
вав органам влади «на місцях» виконати 
у повному обсязі вимоги закону України 
«Про засудження комуністичного та наці-
онал-соціалістичного режимів в Україні 
та заборону пропаганди їх символіки». 
Якщо слідувати не лише букві, але й духу 
вищезгаданого закону, то двоє із пере-
лічених персонажів (Василь Ямчинський 
та Олексій Щасний) не можуть вважатися 
представниками комуністичного режиму. 
Василь Ямчинський очолював із 1982 по 
1990-й рік найвищий орган виконавчої 
влади Житомирщини – Житомирський 
облвиконком, а Олексій Щасний взагалі 
був військово-морським офіцером Бал-
тійського флоту. І лише Василь Кавун 
має статус «комуністичного» чиновника, 
оскільки тривалий час очолював Жито-
мирський обком КПУ, був членом ЦК 
КПРС упродовж багатьох років. Проте 
той же Василь Кавун мав великий вплив 
на розвиток господарського комплексу 
Житомирщини, а його благодатний вне-
сок у благоустрій Житомира більшість 
житомирян старшого покоління вважає 
історичним і вікопомним. Адже ж не-
спроста депутати Житомирської міської 
ради каденції 2002–2006-го років вирі-
шили присвоїти В. М. Кавуну звання 
почесного жителя міста Житомира. Під-
креслимо і наголосимо – просто так, за 
ініціативи однієї людини, чиновника чи 
певної політичної партії, у Житомирі 
подібні регалії не присвоюють.

У січні 2020-го Кавун у Житомирі 
встояв. Ну а як надалі?

Звісно, закони України варто вико-
нувати. Однозначно і безперечно, імена 
та прізвища одіозних лідерів та діячів 
комуністичного режиму варто вилучати 
із топонімічної карти міст і сіл України. 
Водночас кожен конкретний випадок, 
кожне прізвище історичного персона-
жу вимагає ретельної, предметної і все-
бічної уваги у ході так званого процесу 
декомунізації. Члени Житомирського 
міськвиконкому у січні 2020-го року за-
просили на поміч для консультування та 
детального інформування місцевих кра-
єзнавців, які неодноразово висвітлювали 

сторінки біографії багатьох історичних 
персонажів, чиї імена відображені у на-
звах вулиць, провулків, установ та закла-
дів міста Житомира. Наприклад, Сергій 
Собчук, який особисто і безпосередньо 
знав як В. Кавуна, так і В. Ямчинського, 
розповів членам міськвиконкому і про 
життєдіяльність адмірала Балтійського 
флоту О. Щасного. До речі, у кінці 80-х 
років, коли із записників архівів стали 
виринати багато раніше невідомих фак-
тів історичного минулого, про адмірала 
Олексія Щасного, який фактично вряту-
вав у далекому 1918-му році від здачі в по-
лон або ж від затоплення майже триста 
кораблів Балтійського флоту, у Жито-
мирі, де він народився, дізналися багато 
цікавого і нового. І саме тоді, на межі 
80–90-х років минулого століття, коли 
у Житомирі спалахнула перша «хвиля» 
топонімічних перейменувань, депутати 
Житомирської міськради вважали за 
честь присвоїти одній із вулиць обласного 
центру прізвище адмірала Щасного. Так 
воно було аж до 2016-го року, коли вже 
інший «призов» влади міста Житомира 
перейменував вулицю адмірала Олексія 
Щасного на вулицю Дмитра Донцова. 
При цьому аргументи двадцятиріч-
ної минувшини для декого здавалися 
дріб’язковими і несуттєвими. Отож із 
2026-го року у Житомирі немає вулиці 
адмірала Щасного, однак меморіальна 
дошка із його іменем та прізвищем все ж 
таки збереглася. Тепер ось Український 
інститут національної пам’яті начебто 
вимагає демонтувати меморіальні дошки 
усіх трьох вищезазначених людей. Зно-
ву ж таки хто саме, який конкретний на-
уковець, архівіст чи дослідник зі столиці 
рекомендує житомирянам демонтувати 
меморіальні об‘єкти у Житомирі, досі 
невідомо. З іншого боку, один із найдо-
свідченіших працівників Державного 
архіву Житомирської області Руслан 
Кондратюк авторитетно запевнив членів 
міськвиконкому у тому, що здійснювати 
чергові топонімічні експерименти у Жи-
томирі, як мінімум, недоречно. Архівіст 
наголосив на тому, що, наприклад, Олек-
сія Щасного знають не лише як адмірала 
Балтійського флоту, але й як відомого гео-
графічного вченого, дослідника-географа. 
Інформація про те, що Щасний служив 
більшовицькому режиму, яку декілька 
років мусолили у Житомирі певні діячі та 
активісти, як мінімум, некоректна. Тобто 
вульгарно деформована і викривлена. 
А якщо точніше, якщо – без викрутасів, то 
й взагалі – брехлива. Детальні обставини 
і причини загибелі розстріляного біль-
шовиками Олексія Щасного зараз ми не 
збираємося переповідати. Це, по-перше, 
займе багато місця, а по-друге, стосовно 
трагічної долі адмірала із Житомира є 
чимало публікацій. Але важливо, що 
у січні 2020-го року члени Житомирсько-
го міськвиконкому зважили на вже відомі 
факти і не стали ухвалювати рішення 
про знесення (демонтаж) меморіальних 
дошок В. Кавуну, О. Щасному та В. Ям-
чинському. Стосовно Василя Кавуна, то 
раніше йшлося і про те, щоб демонту-
вати його пам’ятник, встановлений біля 
входу до приміщення ЗОШ № 22 міста 

Житомира. Так само, як і про те, щоб 
позбавити школу його імені. Однак цього 
разу подібний реформаторський «зуд» не 
увінчався відповідними рішеннями і, як 
казали раніше – «Кавун встояв».

Топоніміка – не «комуналка»,  
але й зміною табличок  
тут – не обійтися!

Але ж говорити треба не тільки про 
те, що сказали і що вирішували члени 
Житомирського міськвиконкому у січні 
2020-го року. Так, сьогодні Щасного, Ка-
вуна та Ямчинського залишили у спокої. 
Проте топоніміка міста Житомира і на-
далі залишається привабливим об‘єктом 
для всіляких «реформаторів» та борців 
за відновлення історичної правди. Про 
«правду» з багатьох міркувань зараз 
(у межах цієї публікації) говорити не 
хотілося б. Хоча б тому, що влада міста 
мала б детальніше і уважніше взятися 
за вирішення цілої низки недолугостей 
у топоніміці міста. Скажімо так: у Жито-
мирі, здається, геть забули, у який спосіб 
готуються рішення, ухвали та інші зако-
нодавчі акти щодо найменувань чи пере-
йменувань вулиць, установ, встановлен-
ня пам’ятників та інших меморіальних 
«позначок». Ні громадських слухань, ні 
консультацій із залученням фахівців-на-
уковців чи хоча б поширення інформації 
через ЗМІ стосовно топонімічних реформ 
у Житомирі вже давно не було. Знову ж 

таки а хіба житомиряни знають про те, 
з яких причин на топонімічній карті 
міста зникли імена генерала Черняхов-
ського, підпільників-антифашистів Ше-
лушкова і Бородія, очільника Житомир-
ського облвиконкому Кременицького та 
багатьох інших персонажів, які у певний 
час потрапили під мітлу декомунізації. 
Підкреслимо і наголосимо – декомуні-
зація була і залишається важливим за-
вданням для нинішньої і, мабуть-таки, 
для майбутньої влади міста Житомира. 
Але ж сам процес декомунізації треба не 
лише розпочинати, але й впроваджувати 
у життя. Тобто кожен реформаторський 
крок у топонімічному напрямку має бути 
обгрунтованим, осмисленим і доведеним 
до логічного завершення. До прикладу 
візьмемо той же випадок із перейме-
нуванням вулиці адмірала Щасного 
у 2016-му році. Ну назвали вулицю по-
новому – вулицею Дмитра Донцова. Але 
що ж далі? Житомиряни у масі своїй не 
знають, не відають і навіть не здогадують-
ся, хто ж такий той Дмитро Донцов. Те ж 
саме і у ситуації із вулицею легендарної 
особистості Миколи Сціборського: хто 
із пасажирів тролейбусів, автобусів, 
які курсують вздовж вулиці, названої 
на його честь, знає хоча б три-чотири 
речення про земляка-житомирянина? 
На жаль, мало хто, а за великим рахун-
ком – ніхто. Житомиряни вже змирили-
ся із тим безладом, який символізують 
постаменти знесених (демонтованих) 
п’ять років тому пам’ятників Марксу, 
Леніну, Шелушкову. Досі залишається 
без відповіді і запитання про те, куди 
подіти і як вчинити із портретами ге-
роїв Небесної Сотні, які вже котрий рік 
«тимчасово» залишаються на стенді біля 
приміщення Житомирської обласної 
адміністрації. Вимагає відповіді і пи-
тання про майбутнє пам’ятника Степану 
Бандері у Житомирі, бо під час однієї 
із сесій Житомирської міськради, які 
відбувалися наприкінці 2019-го року, 
було ухвалене рішення про проведення 
громадських слухань чи хоча б обгово-
рень. Але час йде, а жодних дій у цьому 
напрямку влада Житомира досі не вжи-
ває. При цьому мер Житомира Сергій 
Сухомлин виголошує начебто правильні 
слова про наближення виборчої кампа-
нії, під час якої дехто намагатиметься 
використати гучні топонімічні проблеми. 
Авжеж, використають або, принаймні – 
будуть використовувати, бо проблеми 
насправді існують, а влада не зробила 
усіх належних кроків для їх вирішення. 
Звісно ж, не можна порівнювати гостроту 
низки не вирішених у Житомирі про-
блем комунального життя із питаннями 
топонімічної політики, які спалахують 
у нашому місті не так часто, як перебої 
із водопостачанням чи вивозом сміття. 
Але топоніміка не терпить хаосу, поспіху 
та наскоку. Вже давно помічено, що циві-
лізованість і впорядкованість топоніміч-
ного процесу у будь-якому місті України 
свідчить про зрілість і цивілізованість 
його громади і всіх його жителів. І Жи-
томир у цьому стосунку поки що не є 
взірцем і гарним прикладом. Хоча б – міг 
і поки що – може!
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21-річна дівчина 
звинуватила подругу 
у викраденні мобіль-
ного телефону.

Житомирською місцевою про-
куратурою підтримано публічне 
обвинувачення у кримінальному 
провадженні за фактом надання 
завідомо неправдивого повідо-
млення про вчинення злочину.

«Про подію стало відомо, коли 
жителька Житомира 1999 року 
народження звернулася до полі-
ції із заявою про викрадення її 
мобільного телефону приятель-
кою, яку вона запросила спільно 
проживати з нею», – розповіли 
у пресслужбі прокуратури Жи-
томирської області.

Однак під час досудового роз-
слідування кримінального про-
вадження за фактом скоєння кра-
діжки з’ясувалося, що насправді 

телефон ніхто не викрадав. Дівчина 
вирішила таким чином обмовити 
приятельку, стосунки з якою остан-
нім часом помітно погіршилися 
та переросли в неприязнь. Отож 
молода дівчина, щоб помститися 
своїй співмешканці за погіршення 
«кліматичної ситуації в квартирі», 
звернулася із заявою до поліції про 
начебто викрадення її власного те-
лефону. Така спроба звести наклеп 
на співмешканку закінчилася для 
заявниці притягненням її самої 
до кримінальної відповідальності.

Як наслідок, вироком Бо-
гунського районного суду м. 
Житомира 21-річну особу було 
визнано винуватою у вчиненні 
злочинів за ч. 1 ст. 383 (завідомо 
неправдиве повідомлення про 
вчинення злочину) і ч. 1 ст. 384 
(завідомо неправдиве показання) 
Кримінального кодексу України та 
призначено покарання у виді 2-х 
років обмеження волі, з іспитовим 
строком на 1 рік.

25 січня 2020 року 
в одному із приватних 
секторів Коростеня 
було виявлено 60-річну 
жінку з ознаками на-
сильницької смерті  
на тілі.

У навмисному вбивстві загиблої 
правоохоронці підозрюють знайо-
мого молодика.

З деталей побутового вбивства 
відомо, що звернення з повідомлен-
ням про деталі смертельної трагедії 
дійшло до національної поліції того 
самого дня, коли це трапилося. На 
місце події одразу прибула слідчо-
оперативна група поліції. Під час 
огляду тіла загиблої правоохоронці 
з’ясували, що на шкірному покриві 
60-річної жінки містяться численні 
тілесні ушкодження. У подальшому 
під час судово-медичної експертизи 
було встановлено, що саме вони і ста-
ли причиною смерті цієї людини.

Поліцейські з’ясували, що 
жертва вбивства тимчасово про-

живала у будинку 65-річної жи-
тельки райцентру, яка через свою 
хворобу потребувала догляду за-
гиблої. Попередньо 25 січня до 
її оселі прийшли двоє місцевих 
молодиків, які разом із жінками 
вживали спиртне. Під час застілля 
між загиблою та одним із гостей 
виник конфлікт, у ході якого чоло-
вік побив жінку та втік.

«Того ж дня правоохоронці 
розшукали вбивцю. Ним виявився 
21-річний житель Коростеня. Свою 
причетність до злочину він визнає, 
але зазначає, що того дня він пере-
бував у нетверезому стані. Причину 
конфлікту хлопець чітко не може 
назвати, посилаючись на сильне 
сп’яніння», – розповів начальник 
Коростенського ВП Валерій Столяр.

Нині чоловіка, підозрюваного 
у скоєнні навмисного вбивства 
60-річної жінки, затримали за 
ст. 208. Тепер, згідно з чинним за-
конодавством України, хлопцю за-
грожує позбавлення волі строком 
від 7 до 10 років за статтею нане-
сення тяжких тілесних ушкоджень, 
що спричинило смерть потерпілої.

Заборонену пси-
хотропну речовину 
було виявлено спів-
робітниками На-
ціональної поліції 
України в квартирі, де 
мешкав чоловік.

Про це повідомили у відділі 
комунікації ГУНП в Житомир-
ській області.

Зі слів правоохоронних орга-
нів, наркотична речовина пред-
ставляла собою суху рослинну 
подрібнену масу, загорнуту в ков-
дру. Але, як виявилося пізніше, 
цікавий згорток було знайдено 
поліцейськими цілком випадково.

«Уранці працівники підроз-
ділу превенції Коростишівсько-
го відділу поліції приїхали до 
будинку, де проживає 32-річний 
чоловік. Він уже кілька разів не 
з’являвся на судові засідання, де 
нині розглядаються матеріали 
щодо незаконного зберігання 
ним наркотиків. Відтак поліцей-
ські отримали постанову суду про 
його примусове доставлення на 
засідання», – розповіли у відділі 
комунікації ГУНП в Житомир-
ській області.

Далі стало відомо, що з при-
буттям поліцейських на місце 
подій їх погляд сфокусувався на 
підозрілій речовині, що лежала 
на видному місці в квартирі. На 
це господар помешкання одразу 
відповів, що це дійсно нарко-
тичний засіб, але призначений 
лише для його особистого спо-
живання.

На місце події прибула слідчо-
оперативна група поліції. Виявле-
ну масу, вага якої склала близько 
1 кг, вилучили та направили на 
дослідження до Науково-дослід-

ного експертно-криміналістично-
го центру при МВС.

Нині триває подальше вста-
новлення всіх обставин у межах 
розслідування кримінального 
провадження. Відтепер чолові-
кові може загрожувати ув̀язнення 
терміном до 5 років позбавлення 
волі, за ст. 309 (незаконне вироб-
ництво, виготовлення, придбан-
ня, зберігання, перевезення чи 
пересилання наркотичних засо-
бів, психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту) Кримі-
нального кодексу України.

Співробітники Служби безпеки 
України викрили на систематич-
ному отриманні неправомірної 
вигоди начальника сектору  
кримінальної поліції одного  
із райвідділів Нацполіції  
Житомирщини.

Оперативники спецслужби встановили, що по-
садовець щомісячно вимагав від одного з місцевих 
приватних підприємців щомісячні хабарі. За це 
зловмисник обіцяв чоловікові не втручатися у його 
господарську діяльність.

Відомо, що спочатку підприємець передавав 
гроші особисто, а потім почав перераховувати на 
банківську картку хабарника. Для того, щоб не бути 
голослівними у цій справі, правоохоронці задоку-
ментували декілька таких передач.

Під час обшуків за місцем служби посадовця 
поліцейськими було вилучено банківську картку, 
на яку регулярно надходили хабарі, та мобільні 
телефони з доказами неправомірних дій посадовця.

Станом на сьогодні (28 січня) вирішується питан-

ня щодо обрання міри запобіжного заходу зловмис-
нику. Також досі тривають слідчі дії зі встановлення 
всіх обставин цієї справи.

У Житомирі на 2 роки 
засудили дівчину за 
надання неправдивого 
повідомлення про 
злочин, що нібито 
скоїла її подруга

У Коростені 21-річний 
молодик до смерті забив 
товаришку по чарці

Правоохоронці вилучили  
1 кг наркотичної речовини  
у жителя Коростишева

На хабарі впіймали начальника 
одного з секторів кримінальної 
поліції Житомирщини
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Не виплатили заробітну 
плату при звільненні: 
як стягнути?

До Любарського бюро право-
вої допомоги за консультацією 
звернувся Сергій Хуст (ім’я та 
прізвище змінені з етичних мір-
кувань, – прим. автора). Чоловік 
розповів, що працював на під-
приємстві та після звільнення 
отримав трудову книжку, проте 
не отримав повного розрахунку. 
В бухгалтерії підприємства йому 
пояснили, що через тимчасо-
ві фінансові труднощі повний 
розрахунок з ним буде про-
ведено пізніше. Але на даний 
час товариство заборгованість 
із заробітної плати не виплати-
ло. Просив порадити, що йому 
робити в цій ситуації.

Фахівчиня Любарського бюро 
правової допомоги Олена Зубко 
пояснила, що для захисту своїх 
прав можна звернутись до суду:

– в порядку наказного про-
вадження (у випадку, коли ви-
мога працівника про стягнення 
нарахованої, але невиплаченої 
заробітної плати є безспірною);

– в порядку позовного про-
вадження (у випадку наявного 
спору щодо розміру заборгова-
ності із виплати заробітної плати 
та/або права на її отримання).

В порядку наказного про-
вадження заявляється вимога 
працівника про стягнення нара-
хованої, але невиплаченої заро-
бітної плати. Працівник має право 
звернутися до суду без обмежен-
ня строку. Для цього потрібно по-
дати заяву про видачу судового 
наказу до суду першої інстанції за 
місцезнаходженням роботодавця 
або за місцем реєстрації заявника.

В порядку позовного прова-
дження у разі наявності спору 
щодо розміру заборгованості 
працівник може звернутися з по-
зовною заявою до суду за місцез-
находженням роботодавця чи 
місцем проживання/перебування 
позивача без обмеження строків.

При зверненні до суду в по-
рядку наказного чи позовного 
провадження з вимогою про стяг-
нення заробітної плати судовий 
збір не сплачується.

До позовної заяви мають 
бути додані документи, що під-
тверджують факт перебування 
у трудових відносинах з робото-
давцем.

Також Сергію було роз'яснено, 
що він має право на отримання 
середнього заробітку за час за-
тримки розрахунку (стаття 117 
КЗПП України).

За юридичною консультацією 
звертайтесь до місцевих центрів 
та бюро правової допомоги. 
Адреси та телефони центрів 
з надання БВПД та бюро правової 
допомоги можна дізнатись, за-
телефонувавши на Всеукраїнську 
гарячу лінію правової допомоги 
0-800-213-103 (цілодобово 
та безкоштовно зі стаціонарних 
і мобільних телефонів у межах 
України).

КОЛОНКА

Ірина Хоцька

Ми промоніторили один 
із найпопулярніших укра-
їнських сайтів з публікації 
безкоштовних оголошень, 
аби з̀ ясувати, за якою ціною 
сьогодні житомиряни про-
дають непотрібні їм речі. 
Тримайте ТОП най- 
дорожчих.

1. Ексклюзивний годинник  
за 134 тис. гривень

Відомостей про це оголошення небагато. 
Зазначено лише те, що годинник – брен-
довий і вже перебував у чиємусь користу-
ванні. У свій час його випустила дуже до-
рога швейцарська компанія з виготовлення 
елітних зегарків для жінок та чоловіків – 
«Girard Perregaux», купівлю котрого собі 
може дозволити геть не кожна пересічна 
людина. І недивно! Ознайомившись з до-
відковою інформацією про цей годинник, 
дізнаємося, що його корпус повністю ви-
готовлений з білого золота та сапфірового 
скла, а ремінець – 100% крокодиляча шкіра! 
Можемо лише здогадуватися про те, хто 
стане наступним власником цього розкіш-
ного аксесуару!

2. Діамантова каблучка  
вартістю 73 тис. гривень

За що потенційний покупець має спла-
тити таку надвелику суму коштів, автор 
оголошення пояснює тим, що це – дизай-
нерська каблучка з білого золота 750 про-
би, інкрустована великим діамантом у 0.82 

карат. Загальна вага ювелірного виробу 
складає близько 7 г.

До речі, як зазначає сам автор оголо-
шення, сумнівів у справжньості ювелір-
ної цінності цієї каблучки бути не може. 
Підтвердженням цього можуть слугувати 
сертифікати гарантії якості виробництва, 
які є у власника цієї виставленої на про-
даж краси.

3. Італійська сумочка «Fendi»  
за 29 тис. гривень

Незважаючи на те, що на перший по-
гляд і не скажеш, що ця дорога жіноча іта-
лійська сумка коштує як місячна офіційна 
зарплата чиновника, авторка оголошення 
наполягає на тому, що вона стане must-have 
кожної красуні. З опису товару дізнаємося, 
що сумка нова, з бірками від виробника 
та має два великі відділи всередині і до-
вгу ручку в комплекті для носіння цього 
шкіряного виробу на плечі. Робити знижку 
на виставлену сумку авторка оголошення 
не збирається.

4. Окуляри «Cartier»  
за 10 тис. гривень

Ці окуляри дійсно гарні та модні 

у весняно-літньому сезоні 2020 року. 
І певно, їх єдиним мінусом на шляху до 
вдалої покупки є їх вартість. Але що по-
робиш – за бренд треба платити, якщо 
є така можливість!

5. Косметичка жіноча  
за 1700 гривень

Невідома авторка оголошення з Жи-
томира продає брендову косметичку 
«Victoria's Secret» за доволі пристойну суму. 
Аргументує це тим, що виріб оригінальний, 
привезений з Америки. Із позитивних ха-
рактеристик цієї покупки можна виділити 
стійкість матеріалу косметички до тертя 
та різномаїття різних за розміром відділів 
всередині товару.

Годинник за 5 тис. доларів,  
або Що житомиряни продають 
в Інтернеті за шаленими цінами
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Як у Житомирі «нагріваються»  
на теплопостачанні

Тарас Боросовський

Масове переведення 
у 2015–2016 роках ко-
телень в бюджетних 
установах на опален-
ня з використанням 
альтернативних видів 
палива було викли-
кано необхідністю 
зниження споживання 
природного газу та, 
відповідно, зменшен-
ням залежності від 
його поставок з Росії.

З 2017 року, коли з’явилися аль-
тернативні шляхи транспортування 
блакитного палива до України, пер-
шочерговою ціллю стала економія 
бюджетних коштів.

– Механізм встановлення та-
рифоутворення передбачає зни-
ження вартості теплової енергії, 
що використовується для опалення 
житлового фонду та об’єктів бю-

джетної сфери, – коментував тоді 
віце-прем'єр-міністр – міністр ре-
гіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Для цього закон «Про теплопос-
тачання» доповнили окремим розді-
лом, за яким вартість опалення на 
альтернативних джерелах повинна 
складати 90% діючого у даному на-
селеному пункті тарифу на теплову 
енергію, що виробляється з викорис-
танням газу. У разі відсутності такого 
тарифу – на рівні 90 відсотків від се-
редньозваженого тарифу по регіону.

– Таким чином, пропонується 
стимулювати виробництво тепла 
з використанням альтернативних 
джерел енергії, – зауважував він.

Проте впроваджена реформа 
дала зворотній ефект. І з наданням 
повноважень виконком Житомир-
ської міськради тариф приватним 
постачальникам тепла на альтерна-
тивному паливі, всупереч закону, 
встановив вищий за передбачений 
для КП «Житомиртеплокомуне-
нерго». В результаті: державні та 
бюджетні установи – переплачують, 
централізована система теплопос-
тачання Житомира – розбалансову-
ється, що означає додаткові витрати 
для комунального підприємства, 
які покриватимуться з міської казни 

чи з кишень житомирян через під-
вищення в майбутньому тарифі.

Теплові схеми військових
З останніх показових прикладів 

різкої зміни постачальника тепла 
у місті з комунального на приват-
ний є військове містечко № 80 на 
Корбутівці, де наразі розташовані 
підрозділ 95-ого навчального цен-
тру аеромобільних військ України.

На початку 1990-х рр. на цьому 
місці у Житомирі розташовувався 
242-й навчальний танковий полк. 
У 1995 р. формують 95-ту окрему 
десантно-штурмову бригаду, 11-й, 
12-й і 13-й батальйони якої брали 
активну участь у миротворчих опе-
раціях у Сьєрра-Леоне, Югославії та 
Іраку. У 2000 р. бригада передається 
у підпорядкування 8-му Армійсько-
му корпусу (Північне оперативне 
командування).

Після подій на сході України 
на базі військового містечка № 80 
«Корбутівка» по вул. Чуднівській, 
114 створюють 199 навчальний 
центр Високомобільних десантних 
військ. Водночас зросла потреба 
в належному обігріві будівель міс-
течка. Побутові питання поклада-
ються на квартирно-експлуатацій-
ний відділ (КЕВ) м. Житомира.

Військові консервують стару 
котельню і укладають угоду на те-
плопостачання з КП «Житомирте-
плокомуненерго». Керуючись ви-
могами законодавства про державні 
закупівлі, починаючи з 2017 року 
угоду укладають через переговор-
ну процедуру. Відкриті торги не 
проводять, оскільки комунальне 
підприємство займає монопольне 
становище на ринку теплопостачан-
ня і включене Антимонопольним 
комітетом у відповідний список так 
званих природних монополій.

З початком зими, у 2018 році та 
у січні 2019 року, КЕВ з КП «Жи-
томиртеплокомуненерго» також 
підписує прямі договори. Однак 
влітку минулого року з’являється 
нове оголошення про постачання 
теплової енергії для опалення цих 
же приміщень. За переговорною 
процедурою запланували витра-
тити понад 1 млн 950 тис. грн, але 
отримувати кошти має вже інший 
постачальник.

У поясненні вказано, що 3 лип-
ня 2019 року ТОВ «Тепло Україна» 
отримало терміном на 10 років 
частину земельної ділянки через 
договір особистого сервітуту. Зем-
ля передана для надання послуг 
теплопостачання для потреб вій-
ськового містечка № 80, і інші угоди 
на використання даної ділянки не 
укладалися.

Наступного дня, 4 липня, ін-
женер КЕВ видає довідку, що «на 
території військового містечка 
№ 80, за адресою: місто м. Жито-
мир, вул. Чуднівська, 114 відсутні 

альтернативні варіанти надання 
послуг з теплопостачання». Правда, 
як обігрівалися всі роки до цього бу-
дівлі містечка, у довідці не вказано.

Також жодної згадки в обґрун-
туванні про необхідний для поста-
чальника статут монополіста. На-
водиться лише розпорядження про 
видачу Житомирською ОДА у лис-
топаді 2018 року ліцензії ТОВ «Те-
пло Україна» з теплопостачання на 
необмежений термін. Цікаво, у цей 
же час за КЕВ реєструється право 
користування земельною ділянкою, 
яку згодом передали під сервітут 
приватній структурі.

В останній день оскарження 
закупівлі регіональне відділення 
Держаудитслужби в Житомир-
ській області повідомляє про на-
явні порушення. Впираючись, але 
КЕВ все ж таки розриває укладену 
у липні угоду. Та у серпні знову на 
тих самих умовах і без відкритих 
торгів підписує з ТОВ «Тепло Укра-
їна» нову угоду.

Приватний лобізм
У першому варіанті договору 

ціна Гкал теплової енергії становить 
1625 грн 64 коп. Оскільки потребу 
в теплі військові оцінили в 1200 
Гкал, загальна сума угоди стано-
вить 1 млн 950 тис. 738 грн. Проте 
даний тариф виконком Житомир-
ської міськради не затверджував. 
За єдиним, прийнятим у лютому 
2019 року рішенням, для ТОВ «Те-
пло Україна» з опалення житлових 
будинків ставку встановили 1185 грн 
35 коп. за 1 Гкал.

Згадавши про це, товариство 
подало документи, і за їх звер-
ненням у жовтні виконком таки 
ухвалив ставку в 1542 грн за 1 Гкал. 
У договір з КЕВ вносяться зміни 
з новою, нижчою, ціною без зміни 
загальної вартості договору.

Завершальним етапом стала по-
вна 100% оплата за надані послуги 
з теплопостачання… на початку 
листопада! Опалювальний період 
лише розпочався, але КЕВ під-

писує з ТОВ «Тепло Україна» акт 
про надані послуги та перераховує 
приватній структурі понад 1 млн 
950 тис. грн.

– Замовник безпідставно 
провів переговорну процедуру. 
ТОВ "Тепло Україна" не включено 
до офіційного переліку природніх 
монополій, і жодною довідкою від 
інженера чи будь-якого іншого пра-
цівника підприємства дану вимогу 
не замінити, – констатує експертка 
у сфері публічних закупівель Ольга 
Нос.

До того ж, виходячи з відсутнос-
ті довільної документації на початок 
будівельних робіт по вул. Чуднів-
ській, 114, можна припустити, що 
нової котельні товариство не по-
будувало, а використовує колиш-
ню законсервовану котельню. При 
цьому передалася земельна ділянка 
військовими без жодних відкритих 
торгів. Майно чи будь-яку іншу час-
тину будівлі на території військово-
го містечка ТОВ «Тепло Україна» не 
орендує. В реєстрі договорів оренди 
державного майна за адресою зе-
мельної ділянки інформація про 
фірму відсутня.

До того ж, зважаючи на при-
йнятий у грудні 2019 року оновле-
ний тариф для «Житомиртепло-
комуненерго», вартість власних 
послуг з теплопостачання значно 
накручена приватною структурою.

Коли ми звернулись за комен-
тарем до КЕВ, нам повідомили про 
необхідність погодження спілку-
вання через Міністерство оборони. 
Не вдалося нам додзвонитися і до 
ТОВ «Тепло Україна». Охоче висло-
вило свою позицію лише керівни-
цтво «Житомиртеплокомуненерго», 
яке завірило у готовності надалі 
забезпечувати послугами з тепло-
постачання. Продовження подібного 
відключення великих споживачів від 
центральних міських мереж означає 
зростання витрат на забезпечення 
теплом інших споживачів та по-
дальшу залежність від мільйонних 
дотацій з бюджету міста. В земельному кадастрі сервітут відсутній

 Обгрунтування непроведення відкритих торгів
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Валерія Наумова

У Житомирі почала 
працювати нова єди-
на система місцевих 
петицій.

Вона створена у межах про-
грами «Електронне урядування 
задля підзвітності влади та участі 
громади». Дана система відповідає 
усім необхідним вимогам, дозво-
ляє забезпечити єдиний високий 
рівень якості обслуговування гро-
мадян з боку органів місцевого 
самоврядування щодо подання 
електронних петицій. За словами 
партнерів програми, дана система 

допоможе ефективно вирішувати 
нагальні проблеми міста.

«Впровадження якісної уніфі-
кованої системи допоможе містам 
заощадити кошти, які міста мають 
передбачити для створення такої 
системи власноруч та спрямувати 
їх на вирішення найбільш нагаль-
них для місцевих громад проблем.

Серед головних завдань про-
грами: формування та впро-
вадження кращих стандартів 
е-урядування та інноваційних 
практик, які покращують якість 
послуг та доступ до інформації 
для громадян, а також підви-
щення прозорості та підзвіт-
ності органів влади», – повідо-
мляють на сайті нової системи 
електронних петицій.

На оновленому сайті елек-

тронних петицій уже з’явилося 
декілька звернень громадян. Ак-
тивно набирає підписи петиція, 
у якій житомиряни просять ви-
давати квитки з валідатору при 
оплаті проїзду готівкою.

«З метою зменшення числа 
зловживань зі сторони водіїв при-
ватних міських автобусних марш-
рутів та отримання точних даних 
про пасажиропотік внести зміни 
до рішення № 1316 та 1317 “Про 
встановлення вартості проїзду 
в міському пасажирському тран-
спорті загального користування” 
та додати пункти, що зобов’язує 
водіїв видавати підтверджуючий 
реєстрацію квиток (квиток з АСО-
ОП тобто валідатора) при оплаті 
проїзду готівкою», – йдеться у тек-
сті петицій.

За словами автора петиції, 
таким чином можна буде визна-
чити реальний пасажиропотік, 
що дозволить впровадити гнучку 
тарифну політику вартості про-
їзду, унеможливлюючи зловжи-
вання перевізниками, які надають 
недостовірну інформацію щодо 
пасажиропотоку. А також опти-
мізувати використання рухомого 
складу та маршрути його руху.

До кінця збору підписів зали-
шилось: 20 днів. Станом на 27 січ-
ня, петиція набрала 53\300 голосів.

Житомиряни активно 
використовують нову єдину 
систему місцевих петицій

Найбільша мрія Богдана – поча-
ти ходити.

І ця мрія цілком може стати реальністю. На 
початку вересня 2019 року у Міжнародній реабі-
літаційній клініці Козявкіна (м. Трускавець) юнак 
пройшов перший курс інтенсивної нейрофізіоло-
гічної реабілітації. Для проходження другого курсу 
лікування, який заплановано на початок березня 2020 
року, необхідні кошти – 50 тисяч гривень (за 10 днів 
реабілітації у клініці Козявкіна). Хлопця виховує 
одна мама, крім нього, у родині ще двоє дітей.

Богдану Тарасенку увесь час необхідні дороговар-
тісні ліки, а також є потреба у придбанні гімнастич-
ного матрацу (мата) Naprolom 100x200x10 см (синій 
колір), орієнтовна вартість якого складає до 2-х тисяч 
гривень, а також м’яча для фітнесу Togu Pushball 
120 см вартістю майже 2 тисячі гривень для занять 
(реабілітації) вдома. Будь-яка допомога є важливою 
і може наблизити Богдана до здійснення мрії.

Реквізити для надання допомоги Богдану Та-
расенку: № карти ПриватБанк 5168 7554 2525 5730, 
отримувач – Петренко Тетяна Миколаївна (мама 
Богдана).

Звіт та результати збору коштів для Богдана буде 
опубліковано на сторінці в Facebook Аліни Кундіч, 
волонтерки, яка декілька років допомагає сім’ї.

Валерія Наумова

У понеділок, 
27 січня, розпочався 
карантин у жито-
мирських школах та 
позашкільних закла-
дах освіти.

Триватиме він до 5 лютого. 
Деякі батьки неодноразово 
запитували про те, чи роз-
повсюджується карантин на 
дитячі садочки. За словами 
заступниці міського голови 
Марії Місюрової, карантину 
в садочках не буде, оскільки 

у цьому немає потреби.
«Карантин в садочках – такої 

практики взагалі не існувало. 
По-перше, діти перебувають 
в ізольованих групах, і у них 
є окремий вхід-вихід. Вони не 
контактують так, як у закладах 
середньої освіти. По-друге, діти 
відвідують садочки у нормаль-
ному режимі, тому потреби 
в карантині немає. Це розповсю-
джується лише на школи та по-
зашкільні заклади освіти», – про-
коментувала Марія Місюрова.

Нагадаємо, повторно комісія 
з технічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій Житомирської 
міської ради збереться 4 лютого, 
аби вирішити, варто продовжу-
вати карантин у навчальних за-
кладах чи ні.

Валерія Наумова

Снігом не присипало, тому 
сміття, як у відомій приказці, 
через весняну погоду видно зві-
дусіль. Чистота у місті – основна 
складова комфорту. Житоми-
ряни часто засмічують місто 
самі, проте і місцева влада не 
поспішає прибирати його. Жур-
налісти редакції «20 хвилин» 
поспілкувалися із містянами, 
аби почути їх оцінку чистоти 
міста, а також дізнатися, як часто 
смітять самі житомиряни.

Запитуємо: яку б ви дали 
оцінку чистоті міста? Ось які 
відповіді отримали:

«Низьку. Люди після себе не 
прибирають, часто навіть на ди-
тячому майданчику купа бляша-
нок від алкоголю, насіння. Є такі 
компанії, які збираються на цих 
майданчиках увечері, пиячать, 
а зранку ми з донечкою при-
ходимо, і дуже брудно», – роз-
повідає домогосподарка Ганна, 
29 років.

«Середню. У центрі сміття 
менше, але якщо вийти за межі 
центру, то всяке неприємне 
можна побачити. Люди самі 
спочатку викидають сміття куди-
небудь, а потім дивуються, чому 
так брудно», – пояснює студентка 
Катерина, 20 років.

«Всім на те, що місто дуже 
брудне, – байдуже. І влада не 
вживає заходів, щоб було чисто, 

і люди не прагнуть до чисто-
ти»,  – наголошує військовий 
Віктор, 41 рік.

Згадуємо приказку «Чисто 
не там, де прибирають, а там, де 
не смітять» і запитуємо у наших 
співрозмовників, як часто вони 
самі викидають сміття посеред 
вулиці.

«Всі ми не без гріха… Я на-
магаюсь завжди викидати сміття 
в смітник, може один-два рази 
і смітила, а загалом викидаю до 
урни», – пояснює Ганна.

«Буває, що папірець вики-
неш повз смітник чи подібне, 
але щоб цілеспрямовано смі-
тити – такого немає», – ділиться 
студентка.

«Є смітник, тому туди сміття 
і викидаю», – розповідає Віктор.

Цікавимося у перехожих, 
як зменшити кількість сміття 
у Житомирі.

«Нам потрібен завод, бо 
сміття дійсно дуже багато. Так 
не може вічно продовжуватися, 
бо прибрати його з міста мож-
на, а ось утилізувати… І людей 
треба привчити, що для сміття 
є смітник, дітей наших привчи-
ти…», – пояснює домогосподарка.

«Почати з себе. Якщо кожен 
припинить смітити, то місто 
стане чистішим», – ділиться 
студентка Катерина.

«Нехай кожен припинить 
смітити. Треба привчатися бути 
культурними, а не кидати собі 
під ноги сміття, а потім скаржи-
тися», – розповідає військовий.Допоможіть 15-річному 

коростенцю Богдану Тарасенку 
підвестися з інвалідного візка!

У дитячих  
садочках Житомира 
карантину не буде

Як житомиряни 
оцінюють чистоту 
міста: опитування
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24 січня Кабінет Мі-
ністрів України схва-
лив постанову, якою 
затверджено зміни до 
Методики формуван-
ня спроможних тери-
торіальних громад.

Як зауважують в Офісі реформ 
Житомирського РВ АМУ, прийня-
тими змінами:

• передбачено, що формуван-
ня територіальних громад здій-
снюється з урахуванням рівня 
їх спроможності, оптимальних 
мереж соціальної інфраструктури 
та доступності публічних послуг 
у відповідних сферах;

• визначено критерії оцінки рів-
ня спроможності територіальних 
громад та необхідність врахування 
такої оцінки при розробленні пер-
спективних планів (внесенні змін 
до перспективних планів).

Зміни передбачають, що 
попередня оцінка рівня 
спроможності здійснюється 
за 5 об'єктивними критеріями:

• чисельність населення,
• чисельність дітей шкіль-

ного віку,
• площа території,
• індекс податкоспроможності 

бюджету,
• частка місцевих податків 

у доходах бюджету.

Фахівці переконані, що це 
дозволить зменшити вплив 
суб'єктивних факторів на при-
йняття відповідних рішень.

Окрім того, відповідні по-
ложення Методики приведені 
до Стандарту доступності пу-
блічних сервісів та послуг, ви-
значених Програмою діяльності 
уряду та Законом України від 
5 грудня 2019 р. № 348-ІХ «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про добровільне об’єднання 

територіальних громад».
Пос танова  вра ховує  за -

уваження АМУ, які стосувалися 
обов'язковості залучення орга-
нів місцевого самоврядування 
до роботи над перспективним 
планом та паспортами спро-
можних територіальних громад. 
АМУ погодила проєкт постанови 
у встановленому порядку.

Офіс реформ  
у Житомирському РВ АМУ

ОТГ Житомирщини формуватимуть за новою методикою

Останній місяць 
в українських медіа та 
соцмережах активно 
обговорюється тема 
нового трудового за-
конодавства.

27 грудня уряд схвалив і вніс 
на розгляд парламенту проєкт 
закону про працю, який має за-
мінити чинний трудовий кодекс. 
Попри те, що закон тільки-но 
опрацьовується в комітеті і до його 
ухвалення ще далеко, він вже обріс 
міфами і чутками. Українці на-
лякані заголовками про майбутні 
звільнення без попередження та 
ліквідацію профспілок. Де міф, 
а де правда, розбирався Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.

Відмовитись від 
радянського кодексу

Майже півстоліття трудові 
відносини в Україні регулює 
радянський Кодекс законів про 
працю. За цей час відносини між 
працівниками і роботодавцями 
дуже змінились, з’явились нові 
форми і можливості, а закон за-
лишився той самий.

«Безнадійно застарілий Ко-
декс законів про працю. Він 
був створений у 1971 році, коли 
усіма підприємствами володіла 
держава, і фактично він мав за-
хистити працівника державного 
заводу від свавілля радянського 
чиновника. Зараз, у ХХІ столітті, 
ми пропонуємо ті самі правила 
для підприємців, для офісів іно-
земних та інноваційних компаній, 
і не дивно, що вони не хочуть їх 
приймати», – пояснює Президент 
Володимир Зеленський.

В уряді кажуть, що мета нового 
закону – осучаснити трудові відно-
сини, створити умови для легкого 
працевлаштування і комфортної 

праці. При цьому закон повинен 
зберегти базові соціальні гарантії 
чинного законодавства і запропо-
нувати чимало новацій.

Тривалість робочого тижня, 
як і раніше, не може переви-
щувати 40 годин. Перерва між 
робочими змінами не повинна 
бути меншою за 12 годин. По-
наднормова робота повинна 
оплачуватись у підвищеному 
розмірі – на 20% вище за ставку. 
Без змін залишається кількість 
днів оплачуваної відпустки – 24 
дні на рік. Водночас збільшується 
тривалість відпустки за власний 
рахунок – з 15 до 30 днів на рік. 
Проєкт передбачає рівність тру-
дових прав громадян, забороняє 
будь-яку дискримінацію, зокрема, 
через гендерну ідентичність та 
сексуальну орієнтацію.

Свобода працювати  
поза офісом

За даними Міністерства еко-
номіки, лише 12,8 з 28,5 мільйона 
працездатних українців працю-
ють легально. Часто робота «у 
тіні» є вимушеною через неповну, 
віддалену або сезонну зайнятість.

Згідно із законопроєктом, 
укладення трудового договору 
в письмовій або електронній 
формі тепер є обов’язковим як для 
роботодавця, так і для найманого 
працівника. У ньому мають бути 
прописані права та обов’язки сто-
рін, їхня відповідальність, опис 
роботи, тривалість робочого 
часу, умови роботи. При цьому 
закон передбачає аж сім видів 
трудових договорів: безстрокові, 
строкові, короткострокові, сезонні, 
з нефіксованим робочим часом, 
учнівські, договори з домашніми 
працівниками.

Експерти кажуть, що таке 
різноманіття договорів допомо-
же офіційно працевлаштуватися 
багатьом українцям. Наприклад, 
це стосується фахівців, яких залу-

чають до роботи час від часу: ре-
петиторів, будівельників, майстрів 
з ремонту обладнання, а також 
веброзробників, дизайнерів та 
копірайтерів на фрілансі.

«Зараз Кодекс законів про пра-
цю не передбачає роботи з дому, 
тому приходиться викручуватись 
– начебто людина працює в офісі, 
а насправді вона це робить вдо-
ма», – каже експерт з оцінки пер-
соналу Віталій Лисий.

Так само завдяки учнівсько-
му трудовому договору студенти 
зможуть легально працювати, 
навіть якщо навчаються на ден-
ній формі. Для працівників ві-
ком від 16 до 18 років робочий 
час не може бути більшим за 36 
годин протягом тижня. Тож юні 
українці зможуть отримувати 
трудовий стаж, соціальне стра-
хування та інші гарантії захисту 
своїх прав.

Більше свободи з’являється 
завдяки запровадженню елек-
тронних трудових книжок, які не 
потрібно зберігати та передавати 
з одного місця роботи на інше. 
Інформація про трудовий стаж 
українців ще з 2000 року збері-

гається в електронних реєстрах. 
Працівники, які надалі захочуть 
користуватися паперовими книж-
ками, зможуть це робити. Але це 
буде необов’язково.

Звільнення та компенсації
Чи не найбільшої критики 

законопроєкт зазнає через по-
ложення про звільнення праців-
ників. Профспілки висловлюють 
побоювання щодо розширення 
прав роботодавців розривати тру-
дові договори з власної ініціативи. 
В уряді запевняють, що, навпаки, 
законопроєкт більше захищатиме 
працівників від необґрунтованих 
звільнень роботодавцями, аніж 
чинний трудовий кодекс.

Зараз роботодавець може 
звільнити співробітника без не-
обхідності пояснювати підстави 
звільнення. Такі скорочення час-
то маскують під реорганізацію, 
при цьому в більшості випадків 
не сплачуючи жодної вихідної 
допомоги.

«Пропонуємо роботодавцям 
бути передбачуваними і послі-
довними у відносинах з працівни-
ками. Причинами для звільнення 

з ініціативи роботодавця можуть 
бути підстави, прописані в трудо-
вому договорі, який підписує пра-
цівник і роботодавець при оформ-
ленні трудових відносин. Ніяких 
вигадок і маніпуляцій в процесі 
роботи», – зазначає міністр еконо-
міки Тимофій Милованов

Новий закон встановлює 
чіткі терміни попередження 
працівників про звільнення. Що 
довше людина працює, то рані-
ше її мають сповістити. Якщо 
працівник пропрацював понад 
10 років, строк попередження 
про звільнення має становити 
не менше 90 днів, якщо понад 5 
років – не менше 60 днів, понад 
півроку – не менше 30 днів, мен-
ше 6 місяців – не менше 15 днів.

При цьому у законі дійсно 
є норма, яка передбачає мож-
ливість звільнити працівника 
«день у день», але тільки за 
умови обов’язкової матеріальної 
компенсації. Йдеться про по-
двійну денну зарплату за кожен 
робочий день зменшеного строку 
попередження. Тож працівник, 
якого звільняють без належного 
попередження, може отримати від 
однієї до шести заробітних плат 
у вигляді компенсації.

Так само зберігаються і будуть 
працювати профспілки. Мило-
ванов запевняє, що профспілки 
не ліквідують, а лише плану-
ють переглянути їхні обов’язки. 
І уточнює: «Робота профспілок 
має стати ефективнішою, ніж 
щорічна роздача подарунків до 
Нового року, видача обмеженої 
кількості путівок».

В уряді кажуть, що навіть за 
умови швидкого розгляду закону 
у парламенті українці встигнуть 
підготуватись до змін. Перехідний 
період передбачає, що з моменту 
підписання президентом закону 
у підприємств буде ще пів року, 
щоб узгодити документи із нови-
ми нормами, і ще рік, аби перепід-
писати трудові договори.

Чи слід боятися  
нового закону про працю?
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Куди поїхати на вихідні у лютому: 
фестивалі, ярмарки, тренінги

Валерія Наумова

Лютий – чудовий час для 
яскравих вихідних, насичених 
новими враженнями та корис-
ними подіями. Україна така різ-
на, цікава, і виїжджати за межі 
Житомира – варто, тим паче, 
коли стільки заходів приготував 
другий місяць року.

Отже, куди поїхати у люто-
му? Розкажемо далі!

Вінницька афіша 
пропонує відвідати нову 
локацію та ярмарок

1 лютого відбудеться святко-
ве відкриття нової локації «Ар-
тинов» у самісінькому центрі 
Вінниці.

«Ми розширюємося – тепер 
матимемо цілих два поверхи, 
один з них буде коворкінгом 
для працьовитих пташок, дру-
гий – open space – для вашого 

відпочинку та розвитку. Відте-
пер – ще більше креативного 
простору, ще більше можли-
востей для розвитку, ще ближче 
до центру міста – з наших вікон 
можна буде милуватися голо-
вним символом міста – вежею. 
Віримо, що ви зможете знайти 
нас, адже воно того варте», – 
йдеться в афіші.

Адреса:  вулиця Миколи 
Оводова, 22

А ось 8 –9 лютого, у ТРЦ 
«Мегамолл» відбудеться ярма-
рок подарунків ручної роботи 
за участі найкращих майстрів 
Вінниці. У програмі розиграш 
призів: прикраса з натурально-
го каміння з сутажною вишив-
кою, ексклюзивна поличка для 
книг та набір мила «Солодка 
полуниця». Вхід вільний, отже, 
чому не спробувати?

Тим паче, до Вінниці можна 
дістатися електричкою всього за 
10 гривень для дітей та студен-
тів та за 20 гривень – дорослим.

Київськими варениками 
поласуєте?

ВДНГ запрошує на Вікенд 
вареників! Гості матимуть мож-
ливість спробувати вареники 
з різними начинками. Даний 
захід пройде у межах «Країни 
мрій». «Завітайте! Буде дуже 
смачно!» – обіцяють організа-
тори.

Коли: 8–9 лютого.
Де: м. Київ, проспект Ака-

деміка Глушкова, 1.

Тренінг для дітей 
у Тернополі

Чому потрібно вчити дітей, 
щоб надалі вони могли заро-
бляти на своїх знаннях, ідеях 
і талантах? Саме про це ви змо-
жете дізнатись на відкритому 
занятті 1 лютого «Що потрібно 
вчити у 9 років, щоб заробляти 
більше за батьків у 14?»

Захід відбудеться 1 лютого 
об 11:00.

Місце проведення: м. Тер-
нопіль, конференц-зал ТВЦ 
«Атріум» (вулиця Й. Сліпого, 
7, 1 поверх). Вхід вільний.

Вшанувати пам'ять 
Ярослава Заміщака 
у Львові

Фестиваль пам'яті Ярослава 
Заміщака «Летіла птаха» від-
будеться у Церкві Різдва Пре-
святої Богородиці 8 лютого.

Початок – о 19.00. Вхід – віль-
ний.

На відвідувачів очікує 
вечір, наповнений колядою 
від творчих колективів. Фес-
тиваль присвячений пам’яті 
Ярослава Заміщака – скри-
паля, засновника і диригента 
камерного молодіжного хору 
«Теотокос».
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Припиніть паніку-
вати і поширювати 
у месенджерах всілякі 
страшилки про коро-
навірус і банани.

По-перше, у повідомленні, яке 
шалено розсилають месенджера-
ми, вказаний якийсь містичний 
вірус n7n9, в той час як вірус, про 
який зараз усі говорять і відслід-
ковують у світі, – це коронавірус 
2019-nCoV. Ймовірніше за все, 
фейк бере витоки ще з 2013 року, 
коли був вірус H7N9 відомий як 
«пташиний грип». Цей фейк про 
банани облетів уже всі країни, де 
говорять російською, але вперше 
нам вдалося відслідкувати його 
в Казахстані. Там віцеміністру 

охорони здоров’я навіть довелося 
спростовувати цю інформацію 
на брифінгу.

Наразі немає жодного 
офіційного підтверджен-
ня або згадки про те, що 
коронавірус передаєть-
ся через банани.
Скажемо більше – його і не 

буде. Бо коронавірус передаєть-
ся від тварини до людини і від 
людини до людини. Тому він 
становить загрозу. Люблять у нас 
сіяти паніку і вірити в неї. Так 
само розганяли страх і жах про 
посилки з Китаю. Епідеміологи 
і лікарі у різних країнах говорять 
одне і те ж: ймовірність того, що 
вірус зможе існувати поза орга-
нізмом ссавців більше 2 діб, зво-

диться майже до нуля. Крім того, 
потрібна певна кількість вірусу, 
щоб захворіти. Через предмети 
побуту, які кілька тижнів подо-
рожували, це нереально.

Якщо ви боїтеся їсти фрук-
ти або банани, то просто добре 
їх помийте. А після отримання 
посилок добре помийте руки 

з милом. Загалом мити руки – 
перший і стандартний засіб про-
філактики при будь-якій вірусній 
інфекції. Оперативну інформацію 
про кількість жертв коронавірусу 
можна дізнатися на сайті Націо-
нального комітету здоров’я Китаю.

Детальну інформацію про 
кількість точно зафіксованих ви-
падків, смертей та країни, де ви-
явили інфікованих, читайте у що-
денних звітах на сайті Всесвітньої 
організації охорони здоров’я.

Поради ВООЗ стандартні:
• Часто мити руки або обро-

бляти дезінфікуючими засобами;
• При кашлі та чханні прикри-

вати рот і ніс зігнутим ліктем або 
паперовою хусткою; використану 
хустку варто негайно викинути та 
вимити руки;

• Уникати тісного контакту 
з усіма, хто має гарячку та кашель;

• Якщо підвищена темпера-
тура тіла, кашель і утруднене ди-
хання, якнайшвидше звернутися 
до лікаря та поділитися з ним 
попередньою історією подорожей;

• Відвідуючи живі ринки 
в районах, в яких зараз спосте-
рігаються випадки появи нового 
коронавірусу, уникати прямого 
незахищеного контакту з живи-
ми тваринами та поверхнями, які 
контактують з тваринами;

• Слід уникати споживання 
сирих чи недоготованих тварин-
них продуктів. З сирим м'ясом, 
молоком чи органами тварин слід 
поводитися обережно, щоб уник-
нути перехресного забруднення.

Джерело – інформаційна 
кампанія «По той бік новин»

Сьогодні одна 
з найбільш обгово-
рюваних тем в Украї-
ні – масова захворюва-
ність на грип. Цього 
року він не шкодує 
ані дітей, ані дорос-
лих. Але, як говорять 
лікарі, не так страш-
ний вірус грипу, як 
ускладнення після 
нього. Тож МОЗ Украї-
ни вирішило розсіяти 
паніку та навчити лю-
дей відрізняти гострі 
респіраторні вірусні 
інфекції від грипу.

Велика різниця
Відмінність між грипом та 

ГРВІ (гострою респіраторною ві-
русною інфекцією) насамперед 
полягає у тому, що збудниками 
грипу є різні штами вірусу (варі-
анти одного виду вірусу, що від-
різняються за рядом властивос-
тей), а збудниками ГРВІ є понад 
200 вірусів, які часто не пов'язані 
генетично та належать до різних 
груп захворювань.

А от основна різниця криєть-
ся у первинних симптомах грипу 
і ГРВІ. Перший розпочинається 
раптово і гостро, а впродовж 

періоду хвороби у людини різко 
виражені ломота в тілі, озноб, го-
ловний біль і біль у м’язах, а ГРВІ – 
зазвичай починається поступово 
і супроводжується відчуттям роз-
битості та загального нездужання.

Явні ознаки грипу

Запам`ятайте, що для 
початку захворюванос-
ті на грип характерне 
стрімке зростання 
температури тіла люди-
ни. Цей показник почи-
нається від 38 градусів 
і сягає значно вищої 
позначки на термометрі.

Для початку грипу нетипові 
такі симптоми як нежить чи біль 
у горлі. Він може з’явитись навіть 
на 3–4-й день від початку хвороби, 
а нежить на 2–3-й. А от далі відбу-
вається найцікавіше. Починається 
яскраво виражена інтоксикація 
організму вірусом грипу, що су-
проводжується ломотою в тілі, 
ознобом, головним та м’язовим 
болем з дня початку хвороби. Тро-
хи пізніше виникає дискомфорт 
в очах: сльозотеча, почервоніння 
та світлобоязнь. А от відчуття піс-
ку в очах більш характерне для 
аденовірусної інфекції.

При прояві будь-яких з цих 
вищеперерахованих симптомів 
навіть не думайте займатися са-
молікуванням. Одразу негайно 
зверніться до лікаря.

Симптоми протікання ГРВІ
Оскільки існує дуже багато 

різних вірусів – збудників ГРВІ, 
то форма протікання захворю-
вання у кожному конкретному 
випадку залежить від того, 
яким саме вірусом заразилася 
людина. Як правило, ці віруси 
найбільш активні у холодні 
пори року та переважно вража-
ють слизові оболонки верхніх 
дихальних шляхів, а також вуха, 
носа, горла тощо.

Найпоширенішим збудником 
ГРВІ є риновірус. Цей вид вірусу 
розмножується у клітинах епіте-
лію порожнини носа, провокуючи 
місцеве запалення. Саме тому пе-
редусім з’являються такі симпто-
ми ГРВІ як нежить, закладеність 
носа, біль у горлі та кашель. Що 
найцікавіше, ГРВІ прогресує лише 
кілька днів, а потім людина само-
стійно одужує без спеціального на 
те лікування.

Перші «дзвіночки»,  
коли вже навіть треба 
телефонувати до швидкої!

Якщо ви продовжуєте відчу-
вати, що з кожною годиною вам 
все гірше – не зволікайте з госпіта-
лізацією. Терміново телефонуйте 
до швидкої допомоги, адже під 
загрозою може опинитися ваше 
життя. Особливо це стосується 
тих випадків, коли ви бачите, що 
обличчя стало дуже блідим, тем-
пература не хоче спадати впро-

довж довгого часу, а у грудній 
клітині з̀ явився різкий біль.

Медикаментозне лікування 
ГРВІ та грипу

Диференціальна діагностика 
простудних захворювань надзви-
чайно важлива, оскільки для пато-
генетичного лікування ГРЗ і грипу 
призначаються абсолютно різні 
лікарські засоби. Специфічні пре-
парати від грипу та ГРВІ належать 
до клініко-фармакологічної групи 
противірусних. Вони абсолютно 
неефективні проти бактерій.

Профілактика захворюваності 
на грип та ГРВІ

Хоча найкращий спосіб вбе-
регтися від сезонного грипу – що-
річна вакцинація, деякі прості 
правила допоможуть уникнути 
хвороби.

1. «Захворів – сиди вдома»
Візьміть лікарняний. Грип 

швидко передається, тому так 
званий «трудовий героїзм» (коли 
ви хворі йдете на роботу) лише 
сприятиме поширенню інфекції.

2. Уникайте близького кон-
такту з хворим

Намагайтеся якнайменше пе-
ребувати поряд із людьми, у яких 
застуда, нежить або кашель. Якщо 
захворіли ви, то тримайте дис-
танцію з іншими людьми, щоб 
вберегти їх від хвороби.

3. Прикривайте ніс та рот
Під час кашлю та чхання грип 

розповсюджується особливо 
швидко. Прикрийте серветкою 
рот та ніс – це знизить ймовірність 
передачі інфекції іншим.

4. Мийте руки
Часте миття рук допоможе 

захиститися від мікробів. Якщо 
поруч немає води та мила, ви-
користовуйте спреї для рук на 
спиртовій основі.

5. Намагайтеся не торкати-
ся обличчя

На руках дуже багато мікробів. 
Торкаючись руками обличчя, ви 
збільшуєте шанси мікробів по-
трапити в організм через очі, рот 
та ніс.

6. Провітрюйте та дезінфі-
куйте приміщення

Регулярно провітрюйте при-
міщення, ретельно очищайте та 
дезінфікуйте поверхні, до яких 
часто торкаєтеся вдома, на робо-
ті або у навчальних закладах. Це 
особливо важливо, якщо у при-
міщенні перебуває хворий.

7. Привчіть себе до корис-
них звичок

Будьте фізично активними, 
уникайте стресу, висипайтеся, 
пийте багато води та харчуйтеся 
поживною їжею.

P. S. Наполегливо просимо 
вас у разі виявлення в себе од-
ного із вищезгаданих симпто-
мів: у жодному разі не займай-
теся лікуванням самостійно. 
Пам`ятайте, що кожен день 
нехтування своїм здоров̀ ям 
може коштувати вам життя.

За матеріалами МОЗ України

СТОП ФЕЙК: коронавірус  
не розповсюджується через банани!

У МОЗ розповіли, як розрізнити симптоми 
захворюваності на грип від ГРВІ 
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Ірина Хоцька

У 2021 році безвіз не 
скасують, але турис-
тів змусять проходи-
ти додаткову систему 
контролю.

Нещодавно на офіційній сто-
рінці Місії України в Європейсько-
му Союзі нагадали, що розроблена 
у квітні минулого року Європей-
ською комісією контрольна систе-
ма з авторизації подорожей людей 
до країн Шенгену – «ETIAS» буде 
реалізована в Україні вже на по-
чатку 2021 року.

«З 2021 року ЄС запроваджує 
Європейську інформаційну сис-
тему авторизації подорожей 
(ETIAS), що означає внесення 

змін до умов безвізових подоро-
жей до ЄС для громадян третіх 
країн (тобто з початку 2021 року 
ці зміни стосуватимуться не тіль-
ки України, але й, наприклад, 
громадян Австралії, Бразилії, 
Великої Британії, Канади, США 
та Японії). Ініціатива створення 
системи авторизації подорожей 
(ETIAS) виникла ще у квітні 2016 
року в межах підготовки Європей-
ською комісією пропозицій щодо 
посилення безпеки на зовнішніх 
кордонах ЄС», – опублікували від-
повідальні особи за сектор кому-
нікації Місії України у Фейсбук.

Що таке «ETIAS»?
Це – новітня європейська сис-

тема інформації та авторизації 
всіх подорожуючих для перетину 
кордону з Європейським Союзом. 
Завдяки їй громадяни безвізових 
країн отримуватимуть гарантова-
ний дозвіл на в'їзд у Шенгенську 

зону шляхом відсіювання осіб, що 
не мають чіткої мети подорожі, 
система також фіксуватиме пере-
міщення кожного з нас всередині 
будь-якої країни, що входить до 
Шенгену.

Як зазначив на брифінгу прези-
дент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, 
Європа була вимушена піти на роз-
робку цієї інноваційної системи, 
оскільки спостерігаються часті ви-
падки терористичних атак на мир-
них жителів та туристів Європи.

«Система переслідує наступну 
мету: забезпечення внутрішньої 
безпеки для громадян Шенгену 
і мандрівників з третіх країн. В Єв-
росоюзі хочуть бути переконані, 
що мандрівники не являють за-
гроз, в тому числі і терористич-
них. Систему обговорювали давно, 
але значно прискорили її розроб-
ку терористичні атаки в Бельгії 
і Франції. Ми повинні знати, хто 
перетинає наші кордони. Так ми 

знатимемо, хто їде в Європу ще 
до того, як вони сюди приїдуть», – 
сказав про «ETIAS» Жан-Клод 
Юнкер.

Як працюватиме та хто 
проходитиме систему 
перевірки «ETIAS» 
з житомирян?

Перед тим, як система почне 
активо працювати, абсолютно всі 
громадяни України будуть змуше-
ні заповнити заявку на перетин 
кордону з ЄС. Але зробити це 
можна не пізніше ніж за 96 годин 
до запланованого відправлення. 
На заповнення анкети піде близь-
ко 10 хвилин, а з усіх необхідних 
для цього документів потрібен 
лише паспорт.

Ціна питання
О п л а т а  а в т о р и з а ц і ї 

в «ETIAS» буде коштувати 7 

євро. Для дітей до 18 років і лю-
дей старше 70 років – безкоштов-
но. Оплатити можна буде також 
банківською карткою. Відразу 
після того, як оплата пройде, – 
запуститься процес перевірки 
людської благонадійності. Тоб-
то «ETIAS» звіриться з Євро-
пейським реєстром відбитків 
пальців біженців і нелегальних 
мігрантів, а також з інформа-
ційною базою Інтерполу. Якщо 
всі ваші документи будуть в по-
рядку, система видасть дозвіл 
через кілька хвилин.

Насамкінець в Європей-
ській комісії зазначили, що 
авторизація в системі «ETIAS» 
ще не гарантує 100% в'їзд до 
Шенгенської зони. Остаточне 
рішення прийматиме лише 
прикордонна служба. Однак 
якщо система не дасть дозвіл, – 
мандрівникові відмовлять у во-
яжі в Європу.

Влітку президент 
Володимир Зелен-
ський заявив про 
плани легалізувати 
азартні ігри в Укра-
їні – і ось у січні 
2020-го Верховна Рада 
проголосувала за від-
повідну пропозицію 
у першому читанні.

Закон покладе край незакон-
ним казино і наведе лад у цій 
сфері. Держава, нарешті, зможе 
контролювати гральний бізнес. 
Як відбуватиметься легалізація та 
яких результатів очікують від уза-
конення азартних ігор, дослідив 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Азартні ігри по-сірому
У 2009 році Верховна Рада 

заборонила гральний бізнес й 
участь в азартних іграх. Дер-
жава анулювала всі ліцензії 
і припинила видавати нові. За 
порушення закону було вста-
новлено штраф в обсязі 8000 
мінімальних заробітних плат 
з конфіскацією грального об-
ладнання. Законними залиши-
лись лише організація та про-
ведення лотерей, а також гра на 
автоматах типу «кран-машина». 
Тож незабаром по всій країні 

з’явилися численні заклади 
лото. Під виглядом державних 
лотерей запрацював «сірий» 
гральний бізнес. За оцінками 
голови фракції «Слуга народу» 
Давида Арахамії, фінансові об-
сяги нелегального грального 
бізнесу в Україні сягнули від 2,5 
до 3 млрд доларів.

У серпні 2019 року президент 
Володимир Зеленський оголосив 
про намір легалізувати азартні 
ігри в Україні, щоб стимулюва-
ти розвиток туризму, зокрема 
у Причорномор’ї.

2 вересня глава держави до-
ручив Верховній Раді до 1 грудня 
2019 року ухвалити законопроєкт 
про легалізацію у країні граль-
ного бізнесу. Утім, парламент не 
встиг виконати президентське 
завдання. 19 грудня депутати 
спробували проголосувати за від-
повідний закон, але провалили 
його. У відповідь Зеленський ого-
лосив про закриття всіх гральних 
залів, які працюють під вивіскою 
лотерей. До 16 години 20 грудня 
2019 року всі гральні повинні були 
припинити діяльність.

Тим часом депутати доопра-
цювали законопроєкт № 2285-д, 
і 16 січня ухвалили його у першо-
му читанні.

«Бізнес у тіні створює спри-
ятливі умови для криміналітету, 
для корупційних схем. Цю ситуа-
цію треба долати і в такий спосіб 
також наповнювати бюджет», – 
наголосив політолог, керівник 

політичного департаменту Між-
народного центру перспективних 
досліджень Ігор Петренко.

Підвищення віку 
гравців і посилення 
відповідальності

За словами авторів законо-
проєкту, фінальна редакція є 
оптимальною з погляду інтере-
сів держави, громадян та бізнесу. 
Остаточне ухвалення цього до-
кумента прибере гральні МАФи 
з міських вулиць. Відповідно до 
проєкту, казино можуть розмі-
щатись лише у п’ятизіркових 
готелях, а гральні автомати й 
букмекерські пункти – у готе-
лях з 3–5 зірками. Більше того, 
гральні зали не можуть місти-
тися поруч зі школами та ад-
мінбудівлями.

На думку експертів, такі нор-
ми повинні захистити вразливих 
людей від ігроманії, адже доступ 
до ігрових залів отримає лише 
той, хто оплатив проживання 
у готелі. Крім того, закон підви-
щує граничний вік гравців із 18 
до 21 року та запроваджує пер-
сональну ідентифікацію.

Щоб відкрити гральний біз-
нес, потрібна буде ліцензія. До-
зволи видаються строком на 5 
років, і їхня вартість залежить 
від конкретного виду діяльнос-
ті. Найдорожче коштує ліцензія 
на відкриття казино. Дозволи 
на встановлення гральних авто-

матів чи букмекерську діяль-
ність – дешевші і реалізуються 
через електронний аукціон. Варто 
зауважити, що кількість ліцен-
зій обмежена. Крім того, забо-
роняється вести гральний бізнес 
юридичним особам, пов’язаним 
із Росією.

Нинішній варіант проєкту 
посилює кримінальну відпо-
відальність за азартні ігри без 
ліцензії. Нелегальна діяльність 
тягне за собою щонайменше 6 
років позбавлення волі з конфіс-
кацією грального обладнання та 
приміщення. Також суворішим 
є покарання за «бездіяльність» 
правоохоронців, тобто покри-
вання незаконних азартних ігор. 
Злочинцям загрожує від 10 до 15 
років позбавлення волі.

Загалом держава контр -
олюватиме галузь через систему 
онлайн-моніторингу, а також 
спеціальну Комісію з розвитку 
та регулювання азартних ігор. 
Остання видаватиме ліцензії, вес-
тиме реєстри, встановлюватиме 
вимоги до сертифікації грального 
обладнання тощо.

Експертні прогнози
Експерти очікують, що лега-

лізація азартних ігор зменшить 
кількість гральних залів у десять 
разів, а кількість автоматів – 
у чотири рази. Створення бази 
гравців та онлайн-моніторинг 
дозволять перетворити гральні 
заклади на безпечний простір 

для відвідувачів та персоналу. 
З ринку зникнуть кримінальні 
казино та «сірі» заклади, нато-
мість держава отримає додаткові 
гроші до бюджету.

За попередніми підрахунками 
міністра фінансів Оксани Мар-
карової, гральна індустрія може 
щороку приносити до бюджету 
5–9 млрд грн. Втім, на початок 
дії закону очікування скромніші: 
у бюджеті на 2020 рік закладено 
4,4 млрд доходів від легалізації 
грального бізнесу. Ці кошти, які 
надходитимуть у спеціальний 
фонд, витрачатимуться на ме-
дицину, спорт і культуру.

На думку аналітиків, успіш-
на легалізація грального бізнесу 
стимулюватиме прихід інвесторів 
і розвиток туристичної інфра-
структури у нашій державі. Чіткі 
вимоги до розміщення азартних 
ігор заохочуватимуть бізнесме-
нів вкладати гроші у побудову 
сучасних готелів. А можливість 
законно грати у хороших умовах – 
приваблюватиме іноземців.

Звичайно, законопроєкт до 
другого читання ще можна вдо-
сконалити, щоб він відповідав 
найкращим світовим практикам. 
Наприклад, щодо стандартів об-
ладнання тощо.

Ухвалювати закон про граль-
ний бізнес необхідно. Щодо цьо-
го експерти одностайні. Азартні 
ігри не повинні живити тіньову 
економіку, оминаючи державний 
бюджет.

З початком наступного року для житомирян 
запрацюють нові умови перетину кордону з ЄС

Законні рулетки замість фіктивних лотерей.  
Як просувається легалізація грального бізнесу? 
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Руслан Мороз

Коли мова йде про історію чо-
ловічого Преображенського монас-
тиря в урочищі Кип'яче с. Чопови-
чі Малинського району (1917–1934), 
то згадуються слова знаменитого 
богослова ХХ століття протоіє-
рея Георгія Флоровського, що іс-
торія – текуча і непередбачувана. 
Щоб з’ясувати загадковість історії 
цього монастиря, я звернувся до 
краєзнавця Ігоря Валерійовича 
Александрова, який багато років 
вивчає історію цієї обителі.

�� Руслан Мороз: Як було 
засновано цей монастир, на-
скільки він древній?

Ігор Александров: Цей мо-
настир має коротку, але дуже ціка-
ву історію. Його засновано у роки 
громадянської війни (1918–1921). 
Тоді руйнувались міста і села, 
життя громадян і монастирів. 
Особливо знищували обителі, або 
гнобили їх більшовики та анархіс-
ти, ліві радикали. Але в урочищі 
Кип'яче Малинського району все 
відбувалось так, неначе не було 
війни і антирелігійної політики.

�� Руслан Мороз: Чому 
так сталося?

Ігор Александров: Мабуть, 
це пов’язано зі світосприйняттям 
селян Поліського краю, який був 
християнським. Він впливав на по-
бут, працю і суспільну діяльність.

�� Руслан Мороз: Чому 
само в урочищі Кип'яче 
заснували монастир, а не 
в селі?

Ігор Александров: Там є дже-
рело, яке і зараз знаходиться на 
правому березі річки Ірша. Щоб 
потрапити до нього, треба пере-
йти через міст. Десь у 1911 році 
біля цього джерела знайшли 
ікону Божої матері. Згодом люди 
помітили, що вода має цілющі 
властивості. Стали приходити 
паломники. У 1915 році почали 
будувати каплицю над джерелом. 
Паломники, селяни приходили 
сюди помолитися і попити води. 
Віруючі зцілювались. Про це го-
ворять документи НКВС. У них 
йдеться про те, що у 20-ті роки ХХ 
століття люди приходили сюди 
з Білорусі, центральної України 
і навіть з Польщі.

�� Руслан Мороз: Хто був 
ініціатором заснування 
Преображенського монас-
тиря?

І г о р  А л е к с а н д р о в : 
У 1917 році в урочищі Кип'яче 
оселився ієромонах Костянтин. 
Він був уродженцем села Чопо-
вичі і насельником Іоанно-Злато-
устівського афонського монастиря. 
Навколо нього зібралася громада 
селян, «ревнителів православ'я». 

Вони побудували каплицю над 
чудотворним джерелом, будино-
чок для ієромонаха. Чопівчанин 
Матвій Дідковський пожертву-
вав землю, щоб тут був монастир. 
З 1918 до 1920 року 13 селян села 
Чоповичі також пожертвували 
свою землю для монастиря. Деякі 
з них постриглися в ньому в черне-
цтво. Цілком ймовірно, ієромонах 
Констянтин був видатною осо-
бистістю, якщо він зміг схилити 
їх жертвувати свою землю. Та й 
самі жертводавці були глибоко 
віруючими людьми. 28 серпня 1918 
р. митрополит Київський Антоній 
(Храповицький) благословив від-
крити в урочищі Кип'яче чолові-
чий Преображенський монастир 
як подвір’я афонського Іоанно-Зла-
тоустівського монастиря.

�� Русла н Мороз: Це 
важко уявити: іде війна, 
люди гинуть, помирають 
від хвороб і голоду, а в уро-
чищі Кип'яче створюється 
монастир. Чому?

Ігор Александров: Треба 
пам’ятати, що це робили віруючі 
люди, дуже глибоко віруючі. Ми 
можемо тільки здогадуватися про 
їх мотиви. Мабуть, вони вірили, 
що треба жити і робити так, щоб 
людина мала не тільки благо на 
землі, але і після смерті, тобто ві-
чне життя. І згідно з релігійними 
цінностями вони так і вчиняли. 
Якщо основним питанням гро-
мадянської війни було питання 
землі, то вони цю землю відда-
ють монастирю, котрий для них 
був святинею. Треба зауважити, 
що обитель була святинею і всієї 
сільської православної громади. 
Документи свідчать, що мета від-
криття обителі – зміцнення наро-
ду у православній вірі, допомога 
повернутися до церкви тим, хто 
піддався впливу сектантів.

�� Руслан Мороз: Кажуть, 
що чоловічий монастир був 
афонським подвір’ям, тобто 
філіалом.

Ігор Александров: Коли мені 
про це сказали, я поставився до 
цього скептично, бо до револю-

ції 1917 року однією з функцій 
афонських подвір’їв був збір па-
ломників і відправка їх до Афо-
ну. Як це могло бути в роки, коли 
кипіла війна? Але дослідження 
підтвердило, що дійсно, Преоб-
раженський чоловічий монастир 
був два роки (1918–1920) подвір’ям 
Іоанно-Златоустівського афонсько-
го монастиря, звідки і був засно-
вник обителі в Кип'ячому. Також 
стало відомо, що в обителі ще жив 
монах з Афону, а другий був по-
слушником.

�� Руслан Мороз: Чи бу-
дувався або розвивався мо-
настир у роки війни?

Ігор Александров: Монастир 
розвивався так, неначе і не було ві-
йни, зубожіння селян. Думаю, що 
для тих, хто творив цю обитель, 
ця справа дійсно була народною 
справою. Тож його можна назвати 
народним, селянським монасти-
рем. Саме тому серед селян Поліс-
ся обитель як подвір'я афонського 
монастиря, де підв'язалися монахи 
з Афона, користувалася великим 
авторитетом. Селяни надавали 
підтримку своєю працею, мате-
ріальну і фінансову. Документи 
і спогади місцевих жителів свід-
чать про те, що монастир був відо-
мий у радіусі 400 кілометрів. Чен-
ці разом із селянами на південь від 
джерела на невеликій височині 
побудували кілька гуртожитків. 
У 1921 р. звели дерев'яну церкву 
на честь Усікновення глави Іоанна 
Предтечі. Зростала численність 
братії.

�� Руслан Мороз: Хто 
приходив до монастиря, 
ставав його насельниками?

Ігор Александров: Хтось 
приходив із закритих монастирів. 
Наприклад, ієромонах Омелян 
(в миру – Халупін Омелян Ка-
сянович) до 1918 року трудився 
у Спасо-Єліазаровському Вели-
копустинському монастирі під 
Псковом, а після закриття обите-
лі перейшов до Кип’яченського 
монастиря. Були монахи з Афону, 
але більшість братії – це були се-
ляни з сусідніх сіл, Білорусі або 
з Київської чи Житомирської об-

ластей. Підлітки з бідних сімей 
йшли у монастир, де їх годували, 
навчали ремеслам і благочестя. 
За бажанням серця приходили 
селяни, щоб помолитися і сво-
їм трудом допомогти святині. 
В одному з документів писалося: 
«Желающих молиться и слушать 
Божественную Литургию всё 
больше и больше увеличивают-
ся и православные сыны церкви 
в столь трудное время, неся своё 
горе и радость, желают вылить 
его в пустыни Кипячее, слушать 
там «келейное правило, молебны 
и Акафисты…».

�� Руслан Мороз: Ми зна-
ємо, що в ці роки багато мо-
настирів пограбували, були 
випадки, коли ченців вби-
вали, арештовували. Невже 
цього не було з чоловічим 
монастирем?

І г о р  А л е к с а н д р о в : 
У 1921 році 2–15 вересня на оби-
тель напала банда Лисиці з 16-ти 
чоловік. У церкві Усікновення гла-
ви Іоанна Предтечі розстріляли 
ігумена Костянтина, ченця Іра-
клія (Скуратівського), послушника 
Петра Щуку, поранили сторожа 
Євгена Волкова і спалили монас-
тир. Монастир втратив майно 
і повинен був припинити своє 
існування, цьому сприяли й іс-
торичні умови. Однак насельни-
ки та селяни вирішили зберегти 
святиню. У 1921 році економ мо-
настиря Максим Петрович Кири-
ченко звернувся до митрополита 
Київського Михайла (Єрмакова) 
з проханням благословити від-
новлення обителі, на що той дав 
свій дозвіл. Те, що було прийняте 
таке рішення, говорить про намір 
та, як би це сказати, сам дух смі-
ливості і віри, який жив у серцях 
цих людей. Вони ж розуміли, що 
творилося навколо. Мабуть, у цьо-
му є заслуга засновника Преоб-
раженського монастиря, який не 
тільки зміг підтримати таку віру, 
а ще й зібрати таких рішучих і ро-
зумних людей.

�� Руслан Мороз: Якою 
в подальшому була доля чо-
ловічого монастиря в уро-
чищі Кип'яче?

Ігор Александров: Дуже 
дивно, але він розвивався, добу-
довувався так, неначе і не було 
атеїстичного політичного режиму, 
який цілеспрямовано знищував 
монастирі як оплот контррево-
люції. Настоятелем монастиря 
став ігумен Рафаїл. За кілька ро-
ків побудували два будинки для 
ченців, відновили господарство. 
Хоча існували закони і постано-
ви, що забороняли монастирям 
користуватися землею, братія 
проживала на своїй землі і навіть 
вела будівництво нових будинків, 
обробляла свої городи та збира-
ла милостиню аж у Менській 

області. Ми припускаємо, що це 
можливо було завдяки тому, що 
монастирська земля юридично 
належала жителям села Чоповичі, 
які раніше її пожертвували оби-
телі. Звідси випливає, що завдяки 
усній домовленості, заснованій на 
родинних зв'язках насельників, 
і релігійних цінностях, братія змо-
гла вести господарську діяльність 
на своїй землі. Зросла численність 
братії до 30 насельників.

�� Руслан Мороз: Ви ка-
жете, що церкву спалили. 
Чи було побудовано нову?

Ігор Александров: Одного не 
могла чернеча община – будувати 
новий храм. Тож храмом обителі 
стала каплиця, котру освятили 
як церкву Казанської ікони Божої 
Матері. Але держава не дозволяла 
монахам розпоряджатися храмом. 
Тому селяни Чоповичів та інших 
сіл зареєстрували церковну об-
щину, котра юридично мала 
право користуватися храмом. 
Дослідження говорять, що церк-
вою керували монахи, навіть воду 
з джерела, яке було в криниці, що 
знаходилася в храмі, роздавали 
паломникам тільки ченці. Після 
пожежі для богослужіння не було 
навіть книг і святих сосудів. Допо-
магали сусідні приходи. Згодом 
храм мав все необхідне.

�� Руслан Мороз: Відомо, 
що у 20–30-ті роки число 
насельників чернечих об-
щин зменшувалося і вони 
не мали можливості корис-
туватися своєю землею. Од-
нак у Преображенському 
монастирі відбувається все 
навпаки. Чому так сталося?

Ігор Александров: Щоб від-
повісти на це питання, треба ска-
зати, що були об’єктивні причи-
ни. До об’єктивних я відношу те, 
що монастир мав тісні соціальні 
і родинні зв’язки із селянами села 
Чоповичі та інших сіл. По-друге, 
монастирська земля юридично 
належала віруючим селянам села 
Чоповичі. Звідси випливає, що 
завдяки усній домовленості, за-
снованій на родинних зв'язках на-
сельників і релігійних цінностях, 
братія змогла вести господарську 
діяльність на своїй землі. Чимале 
значення мало й доброзичливе 
ставлення Чоповицької сільради 
до братії, що також обумовлю-
валося спорідненістю насельни-
ків з жителями села та їхніми 
близькими зв'язками. Ми маємо 
припущення, що спрацьовувала 
культурно-архаїчна особливість 
цього району Полісся. На мою 
думку, було на кшталт того, що 
фіксують етнографи та культу-
рологи, але історики проходять 
мимо. Монастир був не просто 
частиною Церкви, він був святи-
нею самого селянського життя 
багатьох віруючих селян Полісся. 

Святиня Полісся в урочищі Кип'яче
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Партія «Слуга на-
роду» відмовилася 
від ідеї проведення 
дострокових місцевих 
виборів в Україні.

Про це заявив спікер Верхо-
вної Ради Дмитро Разумков під 
час візиту до Одеси, – повідомляє 
одеське видання «Думська». Пар-
тія влади відмовилася від ідеї про-
вести в Україні позачергові місцеві 
вибори, тому голосування відбу-
деться у встановлений законом 
термін – 31 жовтня 2020 року. Саме 
про це в ході візиту в Одеську об-
ласть заявив голова Верховної 
Ради України Дмитро Разумков.

За його словами, до дня го-
лосування керівництво країни 
сподівається завершити давно 
розпочату децентралізацію, щоб 
у місцевої влади було більше мож-
ливостей для перетворень. «Час 
у нас є, тому, думаю, ми встигне-
мо», – підкреслив спікер.

До речі, у Житомирі передви-
борча кампанія вже стартувала на 
повну. На вулицях міста з’явилися 
бігборди, плакати, почали знову 
безкоштовно розповсюджувати 
газети-одноденки. Так, напри-

клад, було помічено кілька роз-
повсюджувачів газет, друк яких, 
за чутками, пов’язують з діючим 
міським головою Сергієм Сухом-
линим. Також значно та вкрай 
помітно збільшилася кількість 
інтерв’ю та відеосюжетів за участю 
житомирського мера.

Ще раніше українські ЗМІ 
з посиланням на рух «ЧЕСНО» 
повідомляли про те, що новий Ви-
борчий кодекс, підписаний прези-
дентом Володимиром Зеленським 
у грудні 2019 року, підвищив роз-
мір застав для кандидатів і партій 
на виборах всіх рівнів.

Зокрема, передбачається зміна 
формули розрахунку, яка збіль-
шує розмір застави рівно у 10 разів 
(4 мінімальні заробітні плати на 
кожні 10 тисяч виборців; попере-
дня формула – ця ж кількість зарп-
лат на кожні 100 тисяч виборців).

Так, для кандидатів на по-
саду Житомирського міського 
голови потрібна буде застава 
в 378 000 грн. Грошова застава 
для партійного списку у місті 
Житомирі – також 378 000 грн, 
але в облраді вона становить 
майже 1,79 млн грн.

На думку влади, збільшення 
розміру застав повинно стати під-
твердженням серйозності намірів 
кандидатів, а також захистом від 
кандидатів-клонів, які використову-
ються для відтягування голосів від 
основного кандидата або для роз-

поділу місць у виборчих комісіях.
Розрахунки зроблені на осно-

ві формул з Виборчого кодексу 
України. Рекордною буде застава 
для кандидатів на посаду міського 
голови Києва – понад 4 млн грн. 
Ця сума вище, ніж для кандидата 
у президенти, яка також збільши-
лася з 2,5 до 3 мільйонів гривень.

Також офіційні джерела по-
відомляють, що результат голо-
сування Верховною Радою за за-

коном про децентралізацію влади 
не вплине на терміни проведення 
місцевих виборів. За словами пер-
шого заступника голови фракції 
«Слуга народу» Олександра Кор-
нієнка, закон про децентралізацію 
можуть не прийняти в цілому до 
жовтня і не встигнути підготува-
тися до проведення місцевих ви-
борів за новим законодавством.

Якщо до жовтня депутати не 
встигнуть прийняти зміни та від-

повідні законодавчі акти, то ви-
бори будуть проводитися в тому 
адміністративно-територіальному 
устрої, в якому вони є. Але тоді 
під питанням залишаються вза-
галі всі реформи в Україні.

Нагадуємо, що після того, як 
Верховна Рада розгляне зміни до 
Конституції в частині децентралі-
зації, відповідний законопроєкт 
№ 2098 буде направлено на роз-
гляд до Конституційного суду.

Судовий розгляд позову депутатки Жигадло  
до редакції «20 хвилин» знову перенесено
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Наприкінці 2019 року ре-
дакція газети «20 хвилин» 
отримала позовну заяву від 
деп у татк и Житомирської 
міської ради від БПП Лариси 
Жигадло, яка вимагає спросту-
вання інформації, яка, з її слів, 
принижує її честь, гідність та 
ділову репутацію, а також від-
шкодування моральної шкоди 
у сумі 5,0 тис. грн.

Нагадаємо про суть позо-
ву. Депутатка Лариса Жигадло 
стверджує, що інформація 
про прийняття нею, як голо-
вою ОСББ «Молочник», без-
поворотної допомоги в сумі 
200 тис. грн від ТОВ «ЮПІ-
ДЖІ» не відповідає дійснос-
ті, і додає на доказ цього ви-
писку з особового рахунку 
ОСББ «Молочник». Водночас 
Лариса Миколаївна до позо-
вної заяви долучає протокол 
зборів членів правління ОСББ 
«Молочник» від 9 вересня 

2019 року, згідно з яким «ви-
рішили: погодити здійснення 
будівництва АЗК, яка буде 
розташована по проспекту 
Незалежності, 26, м. Житомир 
та прийняти фінансову безпо-
воротну допомогу в розмірі 
200 000,00 гривень на потреби 
ОСББ, яку перерахувати на 
погашення тіла кредиту в АБ 
«УКРГАЗБАНК» на утеплення 
будинку».

На даний час, коли ідуть 
суди відносно правомірнос-
ті самої забудови АЗС UPG 

у місті Житомирі, депутати 
міськради намагаються за-
хистити нібито «поругану» 
честь, але при цьому під час 
сесій при прийнятті рішень 
щодо сумнозвісної АЗС витя-
гують картки з пристрою для 
голосування.

Зараз суд вдруге пере-
несено. Наступне слухання 
призначено для розгляду 
Житомирським районним 
судом Житомирської облас-
ті на 11 лютого 2020 року 
на 15.00.

Він також був спільною справою 
багатьох і дуже багатьох віруючих. 
Кожен, хто приходив у Кип'яче, 
відчував монастир як свою осо-
бисту святиню. Обитель влилась 
у саме життя православних селян 
і була виразником їх поняття до-
бра, світла, святості.

�� Руслан Мороз: Як ста-
лося, що монастир закрили?

Ігор Александров: Одна із 
особливостей державної влади – не 
питати і навіть не цікавитись тим, 

що люди хочуть, що вони вважа-
ють добром чи злом. Державні 
мужі себе відчувають соціальними 
конструкторами. Ось вони хочуть 
народ бачити таким чи іншим 
і насильно роблять з нього, що 
хочуть. Так було й на початку 30-х 
років. У масштабах всієї країни 
йшла повна й остаточна ліквідація 
монастирів. У березні 1934 року 
монастир розігнали. Храм Казан-
ської ікони Божої Матері розібра-
ли, зрізали хрест над джерелом, 
джерело пробували засипати. «На 

цьому місці зробили кошару для 
колгоспної худоби». На цьому за-
вершується історія Кип’яченської 
обителі.

�� Руслан Мороз: Так, це 
дуже цікава історія монас-
тиря. Преображенський 
монастир зародився в один 
із найтрагічніших періодів 
нашої Батьківщини. Але як 
відбулося відродження чо-
ловічого монастиря в уро-
чищі Кип'яче?

Ігор Александров: Місцеві 
селяни, що дійсно вірили в Бога, 
не забували ні монастир, ні чудо-
дійне джерело. Після Пасхи з села 
Чоповичі і Мелені завжди при-
ходили священники з віруючими 
і молилися про спочилих монахів. 
Єва Іванівна Маркевич, жителька 
села Мелені, навіть у радянські 
часи почала збирати матеріали 
про чоловічу Преображенську 
обитель. Вона була донькою про-
тоієрея Іоанна Маркевича, який 
служив у селі Мелені і завжди 

приходив до джерела.
У 90-і роки за ініціативою 

віруючих сіл Чоповичі і Мелені 
відновили джерело в урочищі 
Кип’яче. На початку 2000-х років 
відродився і чоловічий монастир. 
Зараз він називається чоловічий 
монастир Казанської ікони Божої 
Матері. Знов, як і 100 років тому, 
їдуть паломники до святині По-
лісся, яка стала пам’ятником всім 
тим віруючим селянам і монахам, 
що створили таке поліське чудо.

Разумков: місцеві вибори в Україні пройдуть восени
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Знову про визнане 
всіма компетентними 
службами незакон-
ним будівництво АЗС 
UPG по проспекту 
Незалежності, 29.

Вже всім оскому набила одна 
тільки згадка про цей сумноз-
вісний об’єкт як небажання чи-
новників міськради вирішувати 
питання містян. Скільки ще буде 
тягнутися ця історія – не може 
сказати ніхто. До того ж палкого 
бажання швидше вирішити та 
забути про це, як про жахливий 
сон, ні в чиновників міськради, ні 
в самого міського голови немає зо-
всім. В самий розпал подій поча-
лися новорічні відпустки, і всі, від 
кого залежало те чи інше рішен-
ня, зникли з Житомира на неви-
значений час. Навіть вже 2 січня, 
коли знову почалися сутички між 
забудовниками та протестуваль-
никами, «розрулювати» ситуацію 
довелося очільнику області, тому 
що у міськраді влаштували до-
даткові вихідні і фактично нікого 
не було на робочому місці.

Минулого понеділка, 20 січня 
2020 року, було продовжено акцію 
перекриття руху автотранспорту 
в районі готелю «Ялинка» по про-
спекту Миру, де разом із жителя-
ми Довжика також протестували 
проти розширення виробництва 
лакофарбових виробів. Люди по-
вністю зневірилися і вже йдуть на 
радикальні міри.

Тоді знову у бесіді з пред-
ставниками влади протестуваль-
ники показували документи, які 
свідчать про порушення з боку 
забудовників та власників обох 
об’єктів, але чиновники не змо-
гли надати будь-яку аргументо-
вану відповідь. Все зводилося до 
фрази: «Ми проведемо перевір-
ку та будемо вживати відповідні 
заходи».

Нагадуємо, що будівництво 
АЗС UPG було визнано таким, 
що відбувається з порушення-
ми, майже всіма контролюючими 
установами, але ще на початку 
будівництва представники влади 
також визнали, що не мають хоч 
будь-якого впливу на власників 
та забудовників згаданих об’єктів.

У попередніх випусках газети 
ми вже повідомляли про те, що 
в зв’язку зі зміною у законодав-
стві, з’явилася правова колізія, 
яка не дозволяє представникам 
протестувальників у подальшому 
брати участь у судових засідання. 
До того ж у законодавстві зараз 
передбачена норма «адвокатської 

монополії», відповідно до якої 
представництво в судах мають 
здійснювати тільки професійні 
адвокати з ліцензією. Таким чи-
ном, навіть сама міська рада не 
може представляти себе в судо-
вому засіданні. Для цього треба 
укласти договір з адвокатом з лі-
цензією. А в штаті юридичного 
департаменту є тільки юристи 
і жодного адвоката.

Однак виявилося, що не все 
так жахливо. В останні дні ми-
нулого року були прийняті допо-
внення та зміни в законодавстві, 
з якими навіть не всі юристи мали 
час та змогу ознайомитися.

Так, дійсно, є стаття 59 Кон-
ституції України, щодо якої було 
прийнято рішення вже Конститу-
ційним судом, в якому чітко вка-
зується, що виключно адвокати 
не можуть представляти інтереси 
громадян. Тобто у людини пови-
нен бути вибір юридичної фірми 
або захисника.

Існує рішення Конституційно-
го Суду України у справі про пра-
во вільного вибору захисника від 
16 листопада 2000 року за № 13-
рп/2000 у справі № 1–17/2000, 
у якій Конституційний Суд Укра-
їни встановив у пункті 5, що «По-
ложення частини першої статті 
59 Конституції України гарантує 
кожному право на вільний вибір 
захисника своїх прав. Визначення 
поняття «захисник» у чинному 
законодавстві України відсутнє. 
Інше чинне процесуальне за-
конодавство України не містить 
терміна «захисник», а вживає по-
няття «представництво в суді». 
Закріпивши право будь-якої 

фізичної особи на правову допо-
могу, конституційний припис 
«кожен є вільним у виборі захис-
ника своїх прав» (частина перша 
статті 59 Конституції України) за 
своїм змістом є загальним і сто-
сується не лише підозрюваного, 
обвинуваченого чи підсудного, 
а й інших фізичних осіб, яким га-
рантується право вільного вибору 
захисника з метою захисту своїх 
прав та законних інтересів, що 
виникають з цивільних, трудових, 
сімейних, адміністративних та 
інших правовідносин, а не тільки 
з кримінальних. Право на захист, 
зокрема, може бути реалізоване 
фізичною особою у цивільному, 
арбітражному, адміністративно-
му і кримінальному судочинстві».

Міжнародно-правові акти, на-
приклад Конвенція про захист 
прав людини і основних свобод, 
ратифікована Верховною Радою 
України 17 липня 1997 року, Між-
народний пакт про громадянські 
і політичні права від 16 грудня 
1966 року, ратифікований Ука-
зом Президії Верховної Ради 
Української РСР від 19 жовтня 
1973 року N2148-VIII, «Основні 
принципи, що стосуються ролі 
юристів», прийняті восьмим 
Конгресом ООН з питань по-
передження злочинності і по-
водження з правопорушниками 
27 серпня – 7 вересня 1990 року, та 
багато інших передбачають право 
кожного обвинуваченого захища-
ти себе особисто або через вільно 
вибраного ним на власний роз-
суд захисника з-поміж юристів, 
які можуть надати ефективний 
правовий захист. Ці положення 

міжнародно-правових актів щодо 
права фізичної особи на захист 
від обвинувачення відтворені 
у положеннях частини першої 
статті 59 Конституції України, 
які закріплюють право кожної 
фізичної особи на правову до-
помогу і право вільного вибору 
захисника з метою захисту від 
обвинувачення.

Крім того, у пункті 6 Консти-
туційний Суд України зазначає 
наступне: «Згідно з положен-
нями частини третьої статті 42 
Конституції України держава 
забезпечує захист конкуренції 
у підприємницькій діяльності. 
Закріплення лише за адвоката-
ми права на здійснення захисту 
підозрюваного, обвинуваченого 
і підсудного від обвинувачення 
та надання юридичної допомо-
ги особам, які притягаються до 
адміністративної відповідальнос-
ті, не сприяє конкуренції щодо 
надання кваліфікованої право-
вої допомоги у цих сферах і під-
вищенню кваліфікації фахівців 
у галузі права».

Виходячи з викладеного та 
керуючись статтями 147, 150, 152 
Конституції України, статтями 50, 
61, 63, 65, 95 Закону України «Про 
Конституційний Суд України», 
Конституційний Суд України ви-
рішив у пункті 3 наступне:

«Визнати такими, що не від-
повідають Конституції України 
(є неконституційними):

– положення частини першої 
статті 44 Кримінально-процесу-
ального кодексу України, за яким 
обмежується право на вільний 
вибір підозрюваним, обвинува-

ченим і підсудним як захисника 
своїх прав, крім адвоката, іншого 
фахівця у галузі права, який за 
законом має право на надання 
правової допомоги особисто чи 
за дорученням юридичної особи;

– положення частини пер-
шої статті 268 Кодексу України 
про адміністративні правопо-
рушення, за яким обмежується 
право на вільний вибір особою, 
яка притягається до адміні-
стративної відповідальності, 
як захисника своїх прав, крім 
адвоката, іншого фахівця у га-
лузі права, який за законом має 
право на надання правової допо-
моги особисто чи за дорученням 
юридичної особи.

4. Положення частини першої 
статті 44 Кримінально-процесу-
ального кодексу України та час-
тини першої статті 268 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення, визнані неконсти-
туційними, втрачають чинність 
з дня ухвалення Конституційним 
Судом України цього рішення.

5. Рішення Конституційного 
Суду України є обов'язковим до 
виконання на території Украї-
ни, остаточним і не може бути 
оскарженим».

Ми вирішили взяти коментар 
щодо цього у Максима Мелешка, 
юриста, який представляє гро-
маду мешканців будинків біля 
новозбудованої АЗС UPG за адре-
сою: проспект Незалежності, 29: 
«В якості відповідача або пози-
вача, що не виконує свої функ-
ції, в нас є міський голова. Саме 
згідно із законом, його обов'язки 
прописані навіть на сайті місь-
кради, де у пункті 13 зазначено: 
"Міський голова здійснює пред-
ставництво інтересів громадян". 
Чому він цього не робить? Це 
може пояснюватися тільки тим, 
що бездіяльність нашого органу 
місцевого самоврядування в особі 
мера і юридичного департамен-
ту завдає шкоди нашому місту. 
Причому це надає досить суттєву 
шкоду. Для того, щоб зараз я міг 
представляти інтерес громади 
в суді, повинно бути знайдено 
рішення спільно з юридичним 
департаментом міськради та 
міським головою. Тобто я повинен 
мати формальне юридичне від-
ношення до міської ради на під-
ставі будь-якого документа. Але 
сама міська рада робить все, щоб 
цього не допустити. До того ж 
сама міська рада робить все, щоб 
і самій не брати участь у судових 
засіданнях або заздалегідь їх про-
грати. Тобто влада відверто від-
мовляється представляти законні 
інтересі громади в суді, не надає 
змоги робити це іншим особам, 
які можуть це зробити, і свідомо 
зводить все до того, щоб повністю 
програти всі суди».

Некомпетентність і безкарність 
чиновників призводить до хаосу
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. будинок заг.пл. 312.60 кв.м., житл.пл. 53,20 кв.м. та зем.ділянка пл. 
0.05 га К/Н1810136600:01:007:0029 за адресою: м. Житомир, проїзд Галичський, 12. 
Дата торгів: 20.02.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №404126;

2. Зем.ділянка заг.пл. 0.1га, К/Н1822087200:02:002:0174, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Тетерівка, масив №3, діл. №44. Дата торгів: 21.02.2020 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №404430 (уцінено лот № 394572);

3. Зем.ділянка заг.пл. 0.25 га, К/Н1822084700:03:001:0101, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Млинище, вул. Набережна, 9. Дата торгів: 21.02.2020 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №404436 (уцінено лот № 394570);

4. Об'єкт незаверш. будівництва, заг.пл. 367.4 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.11 га, 
за адресою: Житомирский р-н, с. Вереси, пров. 2-й Саєнка, 7. Дата торгів: 21.02.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №404190;

5. Зем.ділянка, пл. 0.1767 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський 
р-н, с. Криве, вул. Мануїльського, зем.діл. 47. Дата торгів: 21.02.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №404408 (уцінено лот № 395030).     1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• АВТОМИЙНИКИ(-ЦІ) НА РОБОТУ В М. КИЇВ. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА -15 000 ГРН. МОЖЛИВО БЕЗ Д/Р. 
Г/Р -2/2 ДНЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ. ІНОГОРОДНІМ 
НАДАЄМО ГУРТОЖИТОК. 0982799914

• ВОДІЙ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, ЗП ДОГОВІРНА, 
ДР ДАЛЕКОБІЙНИКА ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ЗВОНИТИ З 
09.00 ДО 17.00. 0981517788,0981517798

ДОГЛЯД ЗА ПАРКАМИ: ПІДМІТАННЯ, ОЧИЩЕННЯ 
ВІД ЛИСТЯ, СМІТТЯ, САДІННЯ ДЕРЕВ, КВІТНИКІВ, 
СТРИЖКА КУЩІВ, КОСЬБА ГАЗОНІВ МОТОТЕХНІ-
КОЮ. ПН-ПТ 7-15, СБ 7-11, АБО ПН-ПТ 7-16. СБ-НД 
ВИХ. ЗП 9-11000ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛ-ННЯ, 
СОЦ.ПАКЕТ. ЖИТЛО. М.ОДЕСА. 0661409912

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК В КАФЕ НА ОБОЛОНІ 
(М. КИЇВ) НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ. ГР 1/1 
ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. 
0505480869

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК, ОХОРОНЦІ В ПІЦЕРІЮ. 
РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГР 1/1 ТИЖДЕНЬ. 
ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. 0631007191

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

НАЧАЛЬНИКИ ЗМІНИ ТА РОБІТНИКИ НА ВИ-
РОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ З ГУМИ. З/П ВІД 10 
000 ГРН. МОЖЛИВО БЕЗ Д/Р (НАВЧАЄМО). Г/Р 
ПОЗМІННИЙ (МОЖЛИВО ВАХТА). НАДАЄМО 
ХАРЧУВАННЯ ТА ЖИТЛО (ПРИ НЕОБХІДНОСТІ). 
РОБОТА В С. ЛЮБАРЦІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО Р-Н. 
0674011396

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ 
МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ 
І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РО-
БОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

•	ОХОРОННИКИ. Вахтовий	метод	роботи	(Київ	
і	Закарпатська	обл).	Без	судимостей.	Оплата	
-	350	грн	за	зміну.	0931472102,0961598110,0
509923940

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА ЗАВОД 
З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 
18 000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НА-
ДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 
0678550161,0956789109

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

•	Робота в	Кувейті:	косметолога,	дерматоло-
га,	пластичного	хірурга,	хірурга,	стоматолога,	
ортопеда,	гінеколога,	педіатра,	масажиста,	
медсестри.	Ліцензія	МСПУ	АВ№585042,	office@
euro-hold.com	0672326904

ТОВ «Тригірський маєток», (юр.адреса: 12423, Житомирська обл., Житомир-
ський район, село Буки, вул. Лесі Українки, буд. 1Б, код ЄДРПОУ 34969957), 
інформує про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності з розробки  та подальшої рекультивації Новоруднянського родо-
вища кристалічних порід (габро-норитів,габро-монцонітів, гранодіоритів) та 
рішення про провадження планованої діяльності у Житомирському районі 
Житомирської області.

Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та при-
родних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 23.01.2020р. 
за № 323/1-3/2-4-2604. Офіційне  опублікування відбулося  27.01.2020 року в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікаль-
ний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 20197104033.

ІНФОРМАЦІЯ про висновок  
з оцінки впливу на довкілля
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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.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, М.ГЛІВЦИ. ОФІЦІЙНА ТА ГІД-
НА ПРАЦЯ, БЕЗКОШТОВНІ ВАКАНСІЇ, НАДАЄМО 
ЖИТЛО. ЛІЦ.№981 ВІД 10.07.2018 ВИД.МСПУ. 
0930165413(ВАЙБЕР),0671744429

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

РОБОТА У ПОЛЬЩІ ТА ЄВРОПІ: РОБІТНИКИ 
БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗВАРНИКИ, 
СЛЮСАРІ, СТОЛЯРИ, ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАДИ, 
ФАБРИКИ, ВИСОКА З/П, ПЕРЕВІРЕНІ РОБОТО-
ДАВЦІ, ВІЗОВА ПІДТРИМКА, ДОВІЗ ДО МІСЦЯ 
РОБОТИ. ЛІЦ. МСПУ АВ №585198 ВІД 23.07.2012Р. 
0969563796,0667995322

• РОБОТА. РІЗНООРОБИ І ПАСТУХИ НА ФЕРМУ. 
МЕШКАННЯ. ОПЛАТА ДОЇЗДУ. ГІДНА ЗП. ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛ. 0972758396

•	Спеціаліст з	фарбування	автомобілів,	рих-
тувальник,	автослюсар	на	СТО	в	м.	Житомир.	
Деталі	обговорюються.	0674048782

ФЕЛЬШЕР ЗАПРОШУЄТЬСЯ В ПРИТУЛОК ДЛЯ 
ТВАРИН (50 КМ ВІД КИЄВА). ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. 
ДЕТАЛІ ЗА 0676567098

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

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

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

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

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ 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)7266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-
ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРО-
БЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-
ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, 
КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖА-
ЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553, (063)9628236

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ 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)7266640

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ ТА 
МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 
ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІД-
ПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. 0971521331,
0932613742,0977266640

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, 
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАН-
НЯ. (050)9242613,(050)5158585,(067)9040066

• ПРОДАМ КАМАЗ- 5320, 1988Р, БОРТОВИЙ, 
ПРИЧІП, СЗАП-8352 1991Р.В., БОРТ.-Е, ХОРО-
ШИЙ СТАН., ТРИ КОМПЛЕКТИ, ЦІНА ДОГОВІРНА 
0673515258,0505413238

•	Тракторні, самоскидні	прицепи	-6	од.	3	
ПТС-12,	2	ПТС-4,	ГКБ-817.	Зняті	з	обліку.	
0506146423,0963507337

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДО-
СТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

4.9. Електрообладнання. 
Продам 

•	З в а р ю в а л ь н і  апарати 	 пересувн і	
(САК),	 дизель	Д-144,	 без	 напрацювань.	
0679354050,0990585081

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

ВИДАМ ПОЗИКУ БЕЗ ЗАСТАВИ ТА ПОРУЧИТЕЛІВ. 
ТІЛЬКИ ПАСПОРТ І КОД. 0984686295,0505087392

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕК-
ТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД 
ПО ОБЛАСТІ 0975107907, 0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

• ДРОВА  ДЕШЕВО!   (БЕРЕЗОВІ ,   В ІЛЬХО-

ВІ)  Є  РУБАНІ  АБО  МЕТРОВКИ.  ДОСТАВКА. 

(068)7157252;(063)4558315.

МІЖНАРОДНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕН-
НЯ РІВНЕ-(УСТИЛУГ-УГРИНІВ)-ВАРШАВА. З 
АС: М.РІВНЕ-05.30, М.ЛУЦЬК-07.00, М.ВОЛ.-
ВОЛИНСЬКИЙ-08.15, М.НОВОВОЛИНСЬК-08.45; 
З АС М.ВАРШАВА-08.20, М.ЛЮБЛІН-11.30, 
М.ЗАМОСЦЬ-13.05, М.ГРУБЕШУВ-14.00. 
(099)2861600,(067)9112004

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, БУДИНКИ ТА 
КВАРТИРИ "ПІД КЛЮЧ". 0978292859

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, 
ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919
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• У дельфінів дуже цікава мане-
ра плавання. Описуючи кола спо-
чатку в одну сторону, вони одним 
оком спостерігають за оточуючими, 
в іншу – іншим оком. Таким чином, 
дельфіни дивляться, щоб близько 
не підібралися хижаки.

• Найшвидші різновиди дельфі-
нів плавають зі швидкістю більше 
30 кілометрів на годину. Середній 
же показник більшості особин 
становить від 5 до 12 кілометрів на 
годину.

• Дельфіни живуть зграями, 
причому всі її члени є родичами. 
Вони допомагають один одному 
при необхідності, підтримують 

малюків над водою, щоб вони не 
захлинулися.

• Є багаторазові відомості, коли 
дельфіни рятували потопаючих 
людей.

• Будова внутрішніх органів 
дельфінів в чомусь схожа на люд-
ську. Ці ссавці теж дихають леге-
нями, мають чотирикамерне серце. 
Крім того, співвідношення маси 
мозку до загальної маси тіла таке ж 
приблизно, як у людей.

• Щоб знайти їжу, дельфіни ви-
користовують дану їм від природи 
здатність ехолокації.

• Дельфіни відрізняються від 

риб способом плавання. Якщо риби 
під водою махають хвостом з боку 
в бік, то ці тварини рухають ним 
вгору-вниз.

• У дорослого дельфіна налічу-
ється 210 зубів. Вони використову-
ються для захоплення і утримання 
їжі.

• Всім цікаво, як дельфіни 
сплять. Адже їм, як і людям, по-
трібне повітря. Мозок дельфінів вла-
штований так, що поки одна його 
половина спить, інша не спить і від-
повідно – відповідає за дихання. Так, 
дельфіни сплять близько 8 годин на 
добу, плаваючи біля поверхні води 
або на мілководді.

Гороскоп на тиждень 29 січня - 4 лютого

ОВЕН
Час мінятися, опа-

новувати щось нове. Ко-
рисно буде обміркува-

ти, чи все ви правильно робите, 
чи до тих висот прямуєте.

ТЕЛЕЦЬ
Зможете грамотно 

організувати робочий 
процес і створите по-

трібну обстановку у колективі. 
Не ставте перед собою нере-
альних завдань.

БЛИЗНЮКИ
Досить стабільний 

і гармонічний період, 
часом навіть не треба й напру-
жуватися. Зробіть крок до свого 
заповітного бажання.

РАК
Тиждень буде не-

простий, але вдалий. 
Надмірне ділове навантаження 
здатне створити певну напругу 
в особистих стосунках.

ЛЕВ
Залиште всі свої 

страхи й побоювання 
позаду, зберіться з силами та 
думками й – уперед. На вас че-
кає новий рівень у взаєминах.

ДІВА
Для зд ійсненн я 

своїх задумів ви як 
ніколи потребуєте надійного 
партнера. Будьте уважніші до 
зауважень керівництва.

ТЕРЕЗИ
Зваженість і терпін-

ня – девіз цього тижня. 
Не дозволяйте втягнути себе 
в конфліктні ситуації, але й 
не попускайте поміж вух чужі 
розмови.

СКОРПІОН
Більше часу присвя-

тіть собі та близьким 
і коханим людям. Це додасть вам 
сил і натхнення для продуктив-
ної праці та майбутніх перемог.

СТРІЛЕЦЬ
На роботі дове-

деться розбиратися 
з нудними, але необхідними 
питаннями. У другій половині 
тижня стане легше.

КОЗЕРІГ
Відчуєте, що стало 

легше й веселіше. Чи-
мало проблем відступлять на 
другий план або розвіються, 
немов ранковий туман.

ВОДОЛІЙ
Постарайтесь при-

святити більше часу 
поточним справам. 

У деяких питаннях треба буде 
брати відповідальність на себе.

РИБИ
Як би там не було 

з настроєм та обста-
винами, зберігайте 

спокій і критичне мислення, 
не будьте надто довірливі. Ви-
хідні – для сім`ї.

Цікаві факти про дельфінів

Ірина Хоцька

Кожен дім хоч раз у житті, 
але зіштовхувався з проблемою 
утворення накипу в чайнику, 
котрий не лише псує естетич-
ний вигляд кухонного приладу, 
а й недобре позначається на 
роботі і терміні служби домаш-
нього приладдя. До того ж чай-
ник, що містить великий шар 
накипу, довше нагріває воду, 
оскільки його теплопровідність 
в рази нижча від його чистих 
«братів». А це призводить до 
зайвої витрати електроенергії 
або газу. Сьогодні ми розпові-
мо, як дієво очистити чайник 
від накипу.

1. Глибоке очищення 
лимонною кислотою

І господині, і хіміки в цьому 
питанні сходяться в одному – 
лимонна кислота є найкращим 
засобом, котрий здатний швид-
ко впливати на твердий шар 
накипу за допомогою своєї 
їдучої властивості. Отже, ві-
зьміть 1–2 пакетики лимонної 
кислоти (залежно від товщи-
ни накипу на дні чайника), 
насипте в чайник з водою та 
скип'ятіть його. Після цього 
дайте суміші охолонути в цій 
ємкості, а після того, як тро-
хи відстоїться, вилийте воду 
з лимонною кислотою, про-
полощіть тару і залийте нову 
воду, яку так само скип'ятіть до 
виключення залишків кислоти 
в чайнику.

2. Оцет з содою  
здатні творити дива

Тут все дуже просто. У вже 
наповнений водою чайник по-
трібно всипати 1 столову ложку 
соди і прокип'ятити близько 
пів години. Потім воду злити й 
знову наповнити чайник водою, 
всипаючи туди 1 столову ложку 
лимонної кислоти. Кип'ятимо 
так само, як попереднього разу. 
Зливаємо цей «мікс» і налива-
ємо знову воду в чайник, але 
вже додаємо туди пів склянки 
оцту і кип'ятимо ще близько 
пів години. Цей спосіб гарний 

для того посуду, котрий за до-
вгий час придбав конкретний 
шар накипу, що навіть не від-
лущується пластинками. Що 
стосується етапу очищення 
з оцтом, то оцтова есенція по-
винна бути 70%, а її об'єм го-
туємо з розрахунку 60 мл на 
один літр води. Такий розчин 
необхідно тримати в чайнику, 
підтримуючи його в гарячому 
стані протягом 8–10 годин. Піс-
ля цього за допомогою мий-
ного засобу не забудьте добре 
промити ємність.

3. Допоможе  
розсол з консервації

Позбутися накипу в чай-
нику можна за допомогою 
розсолу, який ми, на жаль, за-
звичай виливаємо. Особливо 
гарний для цих цілей розсіл 
від магазинних консервова-
них і маринованих продуктів. 
А все тому, що в ньому більше 
кислоти, ніж у домашніх. Ви-
користовувати розсіл просто. 
Замість раковини, вилити його 
в чайник. Звичайно, без пряно-
щів. Для цього його потрібно 
процідити через сито. Нагріти 
і залишити на 30–40 хвилин. 
Після цього чайник потрібно 
добре промити.

4. Не викидайте 
картопляне лушпиння!

На перший погляд, в це 
важко повірити, але карто-
пляне лушпиння дійсно є 
ефективним методом у бо-
ротьбі з накипом у чайнику. 
Правда, очистити ним можна 
лише невеликий накип. В осно-
вному той, який утворюється 
у вигляді легкого сольового 
нальоту. Якщо це вам підхо-
дить, то потрібно всього лише 
залити в чайник води і додати 
туди лушпиння. Прокип’ятити 
і залишити на 1,5–2 години. 
Потім чайник добре промити. 
Кількість потрібного лушпин-
ня залежить від об’єму тари.

Як бачите, усі запропоно-
вані нами способи є дуже про-
стими! Тож спробуйте хоча б 
один із них, і ви побачите, як 
це зекономить вам «копієчку» 
у квитанції за газ!

Дієві поради, що 
гарантовано допоможуть 
господиням позбутися 
накипу в чайнику

Поради господині



 

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

Погані хлопці назавжди
Жанр: бойовик, комедія

Напарники по службі в поліції Маямі Майк 
Лоурі та Маркус Бернетт разом розкрили чимало 
справ і зловили не одного поганого хлопця. Але 
Маркус втомився, він уже хоче на пенсію або 
хоча би змінити місце роботи, вік уже не той. Чо-
ловік вирішив, що буде приватним детективом, 
ця посада спокійніша, ніж постійна стрілянина. 
Майку ж дали нову команду молодих і зухвалих 
поліцейських, яких ще вчити та вчити... Але 
нудно йому не буде точно, адже його хоче вбити 
албанський найманець заради помсти за свого 
брата. Тільки одне могло змусити напарників 
об'єднатися знову – небезпека життів один од-
ного. Це їх остання справа, заради якої хлопці 
повинні забути старі образи. 

Кролик Джоджо
Жанр: драма, комедія
Десятирічний німецький хлопчик ДжоДжо 

живе зі своєю матір'ю в непоганому будинку. 
Йому не сильно везе в житті – батька він 
втратив, однолітки дуже часто просто насмі-
хаються з нього, адже він незграбний і часто 
потрапляє в якісь пригоди. Хлопчику дуже 
самотньо, тому він придумав собі уявного 
друга – Адольфа Гітлера. Ні, він не схожий на 
того відомого диктатора рисами характеру, і 
ДжоДжо з ним весело. Адольф замінює йому 
батька, нехай це і лише частина підсвідомості 
хлопчика... Одного разу він знайшов у себе 
в будинку несподівану гостю – маленьку ді-
вчинку-єврейку, яку його мама ховає під час 
Другої світової війни. 

Баранчик Шон: Фермагеддон
Жанр: жахи

Баранчик Шон разом зі своєю отарою часто 
знаходять собі пригод. Або пригоди знаходять 
їх, буває й таке. Цього разу їм доведеться 
зіткнутися зі справжнім інопланетянином на 
ім'я Лу-Ла. Позаземні яскраві вогні, малюнки 
на полях пшениці – все як годиться. Вона про-
летіла дуже багато світлових років, щоб знайти 
розумну форму життя... Але життя іноплане-
тянки в небезпеці, адже за нею відразу почала 
полювання злісна організація. Щоб урятувати 
нову жахливо допитливу та бешкетну подругу, 
баранчик Шон разом зі своїми друзями готові 
допомогти їй знайти свій корабель. Їй треба 
відправитися додому, адже в цьому світі іно-
планетянку не чекає нічого хорошого.

Хто тобі доктор?
Жанр: комедія
Так що Ви знаєте про удачу? Ось Серж 

виявився одним єдиним черговим лікарем на 
Святвечір. І, як Ви можете собі уявити, викли-
ків у нього більш ніж достатньо, ніколи навіть 
перепочити. Але ж роки вже зовсім не ті, болі 
в спині не дають спокійно проходити через 
такі навантаження, ось і в цей найбільш не-
відповідний момент його спина не витримала. 
Але вельми вдало повз проїжджав доставщик 
піци на ім'я Малек, який не проти допомогти 
старому доктору в його справі. Хлопець буде 
отримувати підказки від професіонала через 
навушник, що має створити видимість, що сам 
Малек і є тим самим доктором. Але кумедних 
ситуацій за цей вечір буде безліч!

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


