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Чому Житомир під час зливи
перетворюється
на здоровенну калюжу?

Житомир у «червоній» зоні:
стало відомо, які карантинні
обмеження ввели
с. 14
для житомирян

РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

Газовий обман по-житомирськи,
або Як газові компанії отримують
надприбутки на рівному місці
с. 6-7

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41
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Житомирщина
перебуває у важкій
епідеміологічній ситуації
Марія Кравчук

Про це 2 листопада
під час онлайн-брифінгу щодо епідеміологічної ситуації
в Житомирській області розповів голова
Житомирської ОДА
Віталій Бунечко.

«Насправді ситуація дуже
важка. Я хочу нагадати всім, що
відсьогодні Житомир, всі міста
обласного значення та 13 районів
перебувають у червоній зоні, що
значно посилює карантинні заходи. За минулий тиждень у нас
дуже великий приріст. Ми вийшли
в Україні на друге місце за приростом на 100 000 населення. В суботу
у нас було зафіксовано 707 нових
випадків, що також було на другому
місці в Україні. Більше було виявлено лише у Харківській області», – за-

значив голова Житомирської ОДА.
Також на брифінгу розповідалось про те, що на сьогодні завантаженість ліжок в області складає
більше 80%.
«Минулого тижня завантаженість наших лікарень склала
100%, тобто фактично не було
вільних місць у цих лікарнях. На
ранок сьогоднішнього дня у нас
завантаженість ліжок у лікарнях
складає 81,2%, це теж великий
відсоток», – повідомив в. о. начальника управління охорони

Чи робитимуть
житомиряни вакцину
від COVID‑19.
ОПИТУВАННЯ

здоров’я Сергій Березовський.
Закликаємо жителів області
свідомо ставитись до карантинних

Не вистачає лікарів: до
лікування хворих пацієнтів
на Житомирщині будуть
долучати студентів
Марія Кравчук

Про це 2 листопада під час
онлайн-брифінгу щодо епідеміологічної ситуації в Житомирській області розповів
в. о. начальника управління
охорони здоров’я Сергій Березовський.
«Ми частково почали залучати студентів
та викладачів до роботи в лікарнях. Проте
це складне питання, оскільки до роботи
допускаються лише медичні працівники,
які мають кваліфікацію бакалавра, таких

Кількість хворих на
COVID‑19 у Житомирі
стрімко зростає.
Все більше людей хвилюється про
власне здоров’я: житомиряни частіше
одягають маски в магазинах, громадському транспорті, а інколи навіть використовують їх на вулиці.
Чи план ують містяни робити
вакцину від коронавірусу, коли вона
з’явиться, дізнавалися журналісти редакції «20 хвилин».
«Які вакцини? Тут тест нормально
зробити не можуть. Плюс до всього де
гарантія, що та вакцина дійсно дієва?
Введуть глюкозу і візьмуть за це гроші», –
коментує Лариса, 43 роки.
«Так, звісно робитиму. Я так само вакцинувалася від грипу, і вся моя родина.

З минулого року ще жодного разу не
хворів ніхто, сподіваюся, що так буде й
надалі. Здоров’я всім житомирянам!» –
ділиться Катерина, 28 років.
«Вакцини – це ефект плацебо, не
більше. Тим паче, часто наслідки таких
препаратів – не дуже втішні, тому ризикувати своїм здоров’ям заради експерименту не буду», – наголошує Святослав,
24 роки.
«Якщо це допоможе мені знизити ризики захворіти на COVID‑19,
а також не переносити хворобу і не
заражати інших – то, звісно, зроблю.
Мені здається, це називається “соціальна відповідальність”», – пояснює
Дарина, 30 років.
«Думаю, ні, не робитиму. Зараз багато хто вигадує “чарівні” ліки, вакцини,
не вірю, що це безпечно і дієво», – розповідає Ірина, 51 рік.

обмежень, які вводяться, тільки
так ми зможемо зменшити кількість хворих.

у нас дуже мало.
З ними проводиться робота управлінням
охорони здоров’я та керівництвом медичного
інституту. Іде мова про одиниці, поки що
людей, які можуть працювати медиками та
виконувати обов’язки середнього медичного персоналу для того, щоб розвантажити
медичних працівників», – повідомив Сергій
Березовський.
Зазначається, що робота в цьому напрямі
ведеться, та посадовці постійно спілкуються
з майбутніми молодими лікарями, щоб вони
були готові надавати допомогу
«Окрім інфекціоністів, області найбільше не вистачає анестезіологів та середнього
медичного персоналу. Ми дійсно зараз розглядаємо можливість підключення студентів,
випускників наших медичних вишів, щоб
розвантажити наших лікарів», – уточнює
голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
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Топ‑6 речей, яких не вистачає Житомиру
мією, вніс свої корективи, і заходи
довелось організаторам відмінити.
А якщо якісь і проводились, то
з мінімальною участю осіб та з дотриманням карантинних правил.

Світлана Цимбалюк

Протягом тижня
журналісти газети
«20 хвилин» проводили опитування серед
житомирян, щоб
визначити, чого ж не
вистачає Житомиру,
щоб стати містом
мрії.

Не вистачає місць
для відпочинку
На четвертому місці опинилися зони для відпочинку. А точніше – їх нестача. Містяни впевнені,
що у Житомирі не вистачає озелененого, сучасного громадського
простору, де було б комфортно
і цікаво відпочити людям різного
віку. Хоч у нашому місті є чудові
локації, які можна було б організувати під зони для відпочинку,
але цьому питанню чомусь мало
приділяється уваги.

Комфортний
громадський транспорт
Першу с ходинк у нашого
рейтингу очолила відсутність
комфорт ного г рома дського
транспорту. Якщо ж наше місто
поповнюється тролейбусами, то
маршрутки серед житомирян
здобули назву «хлів на колесах».
Адже дійсно, зайшовши в деякі
маршрутки, подумки молишся,
як би доїхати до точки призначення і щоб маршрутка під час
руху часом не розвалилась. При
тому, що вартість на проїзд сягнула 8 гривень, про комфорт житомирян перевізники думати і не
збираються.

Лавки та сміттєві урни

Друге місце рейтингу у нашому опитування посіла відсутність
лавок та сміттєвих урн.
Як відомо, за кількістю сміттєвих урн можна говорити про
культурний рівень міста. Згідно
з правилами благоустрою, для

Автомобільні парковки
та парки для вигулу собак

дрібного сміття повинні стояти
металеві або бетонні урни. Їхня
кількість коливається від рівня скупчення людей у тому чи
іншому місці. До прикладу, на
вулицях і парках сміттєві баки
повинні стояти кожних 50 метрів.
На ринках відстань між урнами
не може перевищувати 10 м. А на
зупинках громадського транспорту повинно бути не менше двох
баків для сміття. Та хоч, здавалося
б, у Житомирі не так вже й мало
урн, житомиряни вважають, що є
необхідність у більшій кількості.
Що ж стосується лавок, то тут

дійсно дефіцит. Адже, окрім парків та прибудинкових територій,
зазвичай їх не зустрінеш. А ще й
буває таке, що містяни не цінують те, що є, і доламують все, що
бачать на своєму шляху.

Мало проводиться
культурних заходів
На третьому місці рейтингу
опинились культурні заходи. Житомиряни вважають, що їх дуже
мало, і вони хотіли б більше відвідувати подібні події. Але, на
жаль, цей рік, у зв'язку з панде-

П'яте місце між собою розділили автомобільні парковки та
парки для вигулу собак.
Проблема з парковками у місті
обговорюється вже досить давно.
Але поки що влада не поспішає
приймати рішення, щоб її усунути. Тому поки серед водіїв діє
правило: «Паркуюсь, де заманеться». Не лякає їх ні попередження
патрульних, ні штраф, ні гнівні погляди пішоходів. На жаль, методу
впливу на совість чи гаманець цих
нахаб ще не знайшли.
Житомир потребує створення огороджених територій для
вигулу собак у кожному мікрорайоні міста та парку. Собак з кожним днем все більше і більше,
а вигулювати їх немає де. Тому
житомиряни хотіли б, щоб були

створені спеціальні майданчики,
де вони могли вигулювати своїх
улюбленців.
Також варто зазначити, що
цього року виконком погодив
ініціативу жителів мікрорайону
Малікова щодо облаштування
парку для вигулу собак в районі Польського бульвару, але чи
з'явиться він – буде видно з часом.

Не вистачає спортивних
майданчиків та вільного Wi-Fi
Заключними в рейтингу опитування стали відсутність спортивних майданчиків та вільного
Wi-Fi. Житомиряни мають думку,
що у місті вкрай мало облаштованих спортивних майданчиків
для занять спортом. Хоча зараз
активно пропагують спорт серед
населення, але умов для занять
ним створювати не поспішають.
Більшість з нас постійно на
зв'язку, тому складно не зрадіти
появі безкоштовного Wi-Fi у місті. Достатньо вийти на вулицю та
увімкнути функцію пошуку WiFi, як ваш телефон або ноутбук
знайде близько десяти мереж, які
відкриті для вільного доступу. Публічний Wi-Fi завжди є у центрі
міста, в парках, на вокзалах. Однак
це не про Житомир. На сьогодні у місті практично нереально
зловити безкоштовний інтернет,
а бувають моменти, коли він терміново потрібен. Тож в такому
випадку все ж краще покластися
на власний мобільний інтернет.
Чи є Житомир містом мрії,
вирішувати кожному житомирянину. Але щоб він таким став,
варто не забувати, що насамперед
потрібно почати з себе.

У Житомирі з’явилась алея пам’яті жінок,
що загинули у війні на Сході нашої країни
Марія Кравчук

У середу, 28 жовтня, у Житомирі, на
території громадської спілки «Дім Ветерана», висадили алею пам'яті жінок,
загиблих у російсько-українській війні.
Висадити вирішили 16 декоративних яблунь Недзведського як пам'ять про дівчат, які віддали найцінніше, – життя
за свободу і мир в Україні. Житомир буде п’ятим містом, де
з’явиться подібна алея, раніше символічні дерева вже було
висаджено у містах Краматорську, Києві, Львові та Черкасах.
«Висадження алеї пам’яті – це ініціатива ГО "Жіночий
Ветеранський Рух" із вшанування пам’яті загиблих жінок на
Сході нашої країни. Адже воюють і захищають нашу державну цілісність і суверенітет не лише чоловіки, а й жінки.
Ми посадили 16 яблунь, кожне з них у пам'ять про
дівчину, що загинула на Сході України. Це дівчата, які
віддали найдорожче, що у них було, – їхнє життя.

Ми висаджуємо алеї в парках і скверах, куди могли б приходити містяни, щоб відпочити. Одна з вимог – не фруктові
дерева, тому ми вирішили вибрати саме декоративні яблуні.
По-перше, вони щороку квітнуть яскравим рожевим цвітом.
По-друге, хоч це й декоративні дерева, але вони після себе
залишають маленькі яблука», – розповіла нам координаторка
проєкту «Алея пам'яті» у Житомирі Юлія Кіріллова.
Біля кожного дерева встановлена іменна табличка з написом: «Мамо, не плач, я розквітну весною».
«Вже сьомий рік в Україні триває війна з Росією. Щодня гинуть військовослужбовці та військовослужбовиці,
боронячи цілісність нашої держави на Сході України.
Загиблих вже не повернути, але ми зобов’язані пам’ятати
та шанувати пам'ять про них!
Даний проєкт є важливою складовою нової патріотичної історії України, її нового сприйняття. Проєкт потрібен як задля вшанування пам’яті, так і для виховання
покоління, що повинно розуміти, який важкий шлях зараз
проходить країна та якою ціною виборюється Мир та Незалежність», – йдеться у повідомленні громадської організації
«Жіночий Ветеранський Рух» у Facebook.
Одне з пам’ятних дерев присвятять дівчині з Житомир-

щини – медику 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади
Збройних сил України Сабіні Галицькій, яка загинула на
Донбасі. Разом із побратимами вона виконувала бойове завдання – везла пораненого. В її евакуаційну машину з червоним хрестом влучила протитанкова керована ракета. Сабіна
закрила собою трьох хлопців, чим врятувала їм життя.
«Я хотіла б, щоб такі алеї були у кожному місті і селі
України. На нашому сайті "Жіночий Ветеранський Рух"
є можливість подати анкету на висадження алеї пам’яті
у будь-якому місті чи селі. Ми обов’язково приїжджаємо
і допомагаємо в організації. Житомирський "Дім Ветерана"
вернувся до нас з проханням допомогти зі створенням
такого пам’ятного місця», – зазначає Юлія Кіріллова.
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Водія «залізного коня», що вдарив чоловіка
на пішохідному мосту у Житомирі, судитимуть
Валерія Наумова

Пішохідний міст
у парку Шодуара часто використовувався
водіями мотоциклів
та мопедів як проїжджа частина, хоч це і є
порушенням правил
дорожнього руху.
Останньою краплею стала
ситуація, що відбулася 22 вересня, коли водій на мопеді, що їхав
по мосту, вдарив чоловіка, який
зробив горе-водію зауваження.
Причому вдарив він його на очах
у дитини.
Ситуація викликала обурення
містян, а влада Житомира зреагувала, зібравши комісію та вста-

новивши знаки, що забороняють
рух мототранспорту та автівок по
пішохідному мосту.
Тепер на любителя махати руками, де заманеться, чекатиме суд.
«За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за
ст. 125 Кримінального кодексу
України. Особи обох учасників
інциденту були встановлені, і після проведення усіх необхідних
слідчих дій 48-річному житомирянину оголошено обвинувачення у вчиненні правопорушення.
Санкція ч. 1 ст. 125 (легкі тілесні
ушкодження) ККУ передбачає
покарання у вигляді штрафу,
громадських або виправних робіт
терміном до року», – наголосили
у поліції Житомирської області.
Після неприємного інциденту
зліва біля входу на пішохідний
міст встановили додатковий дорожній знак «Заборонено рух всім:
крім пішоходів та велосипедистів», а патрульна поліція працює

на цілодобовому черг уванні
і контролює, що відбувається на
мосту в парку.
«Після того випадку була
проведена термінова комісія. Всі
знаки, які потрібні, встановлено.
Управління патрульної поліції
та наш міській інформаційний
центр в онлайн-режимі бачать цей
міст і бачать правопорушників.
У черговій частині управління
патрульної поліції камери на цілодобовому чергуванні. Якихось
зловживань чи систематичних
порушень там не виявлено», – зазначив заступник міського голови
Олександр Шевчук.
Сподіваємося, цей випадок
був показовим і більше подібних
непорозумінь не виникатиме. Житомиряни спокійно прогулюватимуться мостом, насолоджуючись
краєвидами, а водії мопедів чи
мотоциклів перевозитимуть свій
транспорт вручну, з дотриманням
усіх правил.

Що робити, якщо
у вашому будинку
холодні батареї?
Марія Кравчук

Опалювальний сезон розпочався, а батареї у вашому
будинку й досі холодні?
Або частина вже теплі – решта досі
холодні. До кого телефонувати і кому
скаржитись? У цій статті ми розповімо,
до кого потрібно звернутися з приводу
постачання тепла у ваш будинок.
Основна причина холодних батарей –
невідрегульована система подачі теплового
носія в квартири будинку. Зіткнувшись
з такою проблемою, не поспішайте телефонувати в «Житомиртеплокомуненерго».
Можливо, справа в іншому.
КП «Житомиртеплокомуненерго»
відповідає за котельні та теплотраси, лічильники тепла та індивідуальні теплові
пункти в будинках. Фактично відповідальність тепловиків закінчується за тепловим
лічильником, який розміщений на вході до
вашого будинку. Підприємство має подати
тепло у будинок. Всі труби опалення всередині будинку за межею лічильника – зона
обслуговування тих керуючих компаній,
на балансі яких перебуває ваш будинок.
Такими керуючими компаніями є
ВЖРЕПи чи ОСББ. Саме до них необхідно звертатися у випадку вирішення внутрішньобудинкових проблем з опаленням.
Якщо у якомусь будинку тепла немає, то
мешканці найперше повинні звернутися

до керуючої компанії і з’ясувати причину
відсутності теплопостачання.
Просто повідомте диспетчера про
низьку температуру повітря у квартирі.
Дзвінок можна здійснити у будь-який
час – диспетчерська служба працює цілодобово, втім, ремонтна бригада зможе
нанести візит тільки у робочий час. Тож
заздалегідь подбайте про те, щоб у день
виклику ремонтників хтось був удома.
Також якщо в одній кімнаті батарея гріє,
а в іншій ні – звертатися потрібно туди ж,
адже тепло до будинку подається, а є проблеми у внутрішньобудинковій системі.
Підсумуємо: коли неправильно працюють внутрішні мережі або у вашій оселі холодно в той час, як у сусідів тепло,
звертатись потрібно до керуючих компаній, ВЖРЕПів та ОСББ. Якщо триває
опалювальний сезон, а у вашій квартирі
досі відсутнє опалення, або ж, на думку
мешканця, батареї надто гарячі чи холодні,
йому необхідно звернутись безпосередньо
до організації, яка обслуговує будинок (номер телефону вказаний внизу квитанції
про оплату).
Якщо там не реагують – в органи місцевого самоврядування та місцеві державні
адміністрації для відповідного реагування
та вирішення питання по суті.
Також відсутність теплопостачання до
будинку може бути пов’язана з аварійними
ремонтними роботами. Інформація про
це, як правило, розміщена на сайті міської
ради, і місцеві ЗМІ також розповсюджують
таку інформацію.

У Житомирі будівництво
сміттєпереробного
заводу розпочнеться
у 2021 році
Валерія Наумова

Житомир потребує будівництва сміттєпереробного заводу.
Про це йшлося ще у 2018 році, проте
тільки зараз знайшовся інвестор, котрий
повністю за власний кошт побудує завод. Про це журналістам редакції «20
хвилин» розповів директор комунальної
установи «Агенція розвитку міста» Борис
Пахолюк.
За його словами, побудують завод
за приватні інвестиції, а місто лише забезпечить вивіз майже 80–85 тисяч тонн
сміття в рік:
«Будівництво сміттєпереробного заводу реалізується приватною компанією ТОВ “МС Соціальний проєкт”. Це
виключно приватні інвестиції, і місто
із приватним інвестором уклали інвестиційну угоду, відповідно до якої інвестор зобов’язується будувати виключно
за власні ресурси цей завод, без коштів
місцевого бюджету. При цьому місто гарантує, що буде вивозити на переробку
заводом сміття, яке збирається у Житомирі, – майже 80–85 тис. тонн на рік».
ТОВ «МС Соціальний проєкт» зареєстровано у Житомирі, інвестором є

велика інвестиційна група, яка фінансує різні проєкти по всій Україні. Нею
створено окрему юридичну особу, яка
платить податки і займається виключно
реалізацією і впровадженням цього проєкту, а також експлуатацією майбутнього
сміттєпереробного заводу.
«Компанія декларує, що вартість будівництва буде складати близько 9 млн
євро – це їхні власні кошти», – пояснює
Борис Пахолюк.
Будівельно-монтажні роботи ТОВ «МС
Соціальний проєкт» планує розпочати
уже у 2021 році. Сьогодні компанія має
на руках усі дозвільні документи, які дозволяють їм виконувати ці роботи. Компанія вже витратила більше 1,5 млн євро
на замовлення і оплату обладнання для
сміттєпереробного заводу.
Передбачена ділянка під будівництво
заводу розташована за адресою: проїзд
Складський, 20.
Житомиряни хоч і чекають на сміттєпереробний завод, але коментарі під
новиною, що проєкт реалізують у 2021,
не дуже втішні.
«Зате ”Епiцентр” за секунду збудували!» – обурюється Людмила Илюсь.
«Нехай змінять назву на ”Епіцентр”, то
сходу дадуть дозвіл», – коментує Максим
Кухарчук.
«Зате ”UPG” без дозволу працює,
”Епіцентр” також… Так що ж заважає
будівництву заводу?» – запитує Avid Show.

6

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 4 листопада 2020

Тема номера

Газовий обман по-житомирськи,
або Як газові компанії отримують
надприбутки на рівному місці

Тарас Боросовський,
Руслан Мороз

«Нафтогаз» попередив про подальше
зростання цін на газ
для українців. Уже
в січні українці ризикують отримати нові
космічні платіжки.
Після того, як НАК «Нафтогаз» оголосив про підвищення
для українців ціни на газ вже
з 1 листопада 2020 року, стало відомо, що це тільки початок. Ціна
на газ для населення, наприклад,
у Київській області в листопаді:
газ – 8,82 гривні, доставка – 0,97
гривні. Кінцева ціна – 9,79 гривень за куб. м.
У Житомирськ ій області
д л я пересічного споживача
ціна в листопаді за 1 куб. м газу
становить 8.8978498 грн (дані
з сайту 104.ua), ціна за доставку – 1.188 грн/куб. м. Це суттєво
більше, ніж у Київській області.

Тож для житомирян підсумкова
ціна за побутовий газ буде значно вища через дорожчу ціну
послуг з транспортування газу.
Майже п’ята частина домогосподарств у самому Житомирі має автономне опалення, що
призведе до непід’ємних цін за
газове опалення. У приватному
секторі це вирішується встановленням додаткового твердопаливного котла. А ось у багатоповерхівках таким чином вирішити
проблему не вдасться.
«Вибори закінчилися», – написав у соціальних мережах заступник голови профільного парламентського комітету Олексій
Кучеренко. Якщо так піде далі,
то в розпал зими цінник вийде
на рівень в 10–12 гривень за куб,
що істотно більше, ніж раніше
прогнозували експерти.

То чи зможуть
житомиряни пережити
цю зиму в теплі, або їм
доведеться мерзнути та
встановлювати буржуйки
з трубою, яка виведена
в кватирку?

Тарифи на теплопостачання
КП «Житомиртеплокомуненерго» також здебільшого залежать
від ціни на газ саме для населення. І тут виявилося, що всі ці гасла на кшталт «ми скочили з російської газової голки» не більш
ніж звичайний популізм. Дійсно,
якийсь час газові котельні переводили активно на тверде паливо, але потім, з’ясувавши, що це
занадто незручно та клопітно,
повернулися до традиційного використовування природного газу.
Але і тут для населення була
прихована дуже неприємна несподіванка. Справа в тому, що
влітку «Нафтогаз Україна» відзвітувався, що підземні сховища
газу мають досить великі залишки з минулої зими, яка була несподівано теплою.
Саме тоді у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що вперше
за багато років газові сховища
України заповнять на 100%.
Навіть 2 жовтня 2020 року
глава правління «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про
ймовірне заповнення підземних
сховищ України протягом жовтня до 100% їхньої потужності.
«Наші українські сховища заповнені на 90%. Такого не було
дуже-дуже давно. Я очікую, що
до кінця цього місяця це заповнення може досягти навіть
100%», – цитує Коболєва Інтерфакс-Україна.
За словами Коболєва, такий
рівень заповнення ПСГ країни
багато в чому забезпечили приватні трейдери. Глава Нафтогазу
вважає, що наявна пропозиція
газу на українському ринку
вплине на його ціну для споживачів країни цієї зими в сторону
зменшення.
Україна увійшла у жовтень
2020 року з рекордними 28 млрд
куб. м газу запасів у своїх ПСГ.
Станом на 30 вересня запаси
досягли 28,05 млрд кубометрів,
або 90,6% загальної проєктної

місткості сховищ.
Але варто зазначити, що частина газу, який залишився від
минулої зими, був закуплений
за минулорічними цінами. А та
частина газу, яка закачувалася
у сховища протягом літа, закупалася за відносно низькими
цінами міжнародних трейдерів.
«Найбільше ціна зросла за
останній місяць – приблизно на
20%. Якщо брати для порівняння
часовий лаг від початку серпня,
то ціна вже зросла на близько
40%. Такий тренд демонструють
і європейські біржі, і український
ринок», – повідомив президент
Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.
Мизовець підкреслює, що
об'єктивних передумов для зростання цін немає: навіть трейдери
до кінця не розуміють причин.
Експерт розповідає: з одного
боку, у всіх містах починається
опалювальний сезон, але з іншого – сильного похолодання поки
не спостерігається, сховища газу
в Європі заповнено практично на
100%. В українські сховища також
закачано рекордні обсяги газу.
Зростання цін диктує світовий
ринок.
І ось дуже логічне і влучне
запитання: чому державна компанія, яка закуповувала газ за
наші кошти, зараз продає нам же
його за ціною значно більшою?
До цього ж додається плата
за доставку газу населенню. На
сайті газових операторів зазначено: «Плата за доставку газу

на поточний календарний рік
визначається, виходячи з фактичного/планового об’єму споживання за попередній газовий рік.
Вартість доставки газу за місяць
визначається так: фактичний/
плановий об’єм споживання за
попередній газовий рік / 12 місяців x тариф. Газовий рік триває
з жовтня по вересень. Розрахунок
проводиться за фактичними або
плановими (за відсутності фактичних) об’ємами споживання
за зазначений період. Тариф
встановлює регулятор НКРЕКП».
Тобто в підсумку майже на
рівному місті газові компанії
отримують надприбу тки за
кошт населення, не проводячи
ніякої роботи! Населення України поставлене перед вибором:
або сплачувати величезні кошти
за газ, або замерзати у власних
оселях.
До того ж ціна у різних постачальників газу також різна.
Наприклад, у жовтні у Житомирі
газопостачальна компанія «Нафтогаз» продавала газ населенню за 4.7 гривні за куб. м, а ось
«Житомиргаз Збут» по 6.8 грн.
за куб. Різниця досить суттєва!
Теоретично змінити постачальника не дуже важко. Адже
вже у 2020 році ціни на блакитне паливо для населення перестала регулювати держава, й
вони стали ринковими. І також
за законами споживачі можуть
самі вибирати, у якій газопостачальній компанії вони хочуть
обслуговуватися.
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Станом на жовтень свої цінові
пропозиції пропонують понад
40 постачальників. Щоб покупці могли завчасно визначитися
з тим, кому і скільки платити
за газ, постачальники повинні
оприлюднювати свою ціну за
п’ять днів до початку наступного
місяця.

Процедура зміни
постачальника:
– Подати заяву новому постачальнику. Якщо він погодиться,
то угода зі старим має бути розірвана автоматично;
– Новому постачальнику треба подати паспортні дані, ідентифікаційний код та засвідчити
право власності на те приміщення, куди він отримуватиме газ;
– Постачальник має 21 день,
щоб ухвалити рішення. Якщо
після цього не надходить повідомлення про укладення угоди, це
означає, що він з певних причин
не погодився співпрацювати.
Але питання: як це зробити
практично? Законодавець, надавши можливість змінювати
постачальника, не прописав, як
саме проводити цю процедуру
для пересічного громадянина.
Тобто на даний час зміна постачальника для окремо взятого
власника квартири – процедура
фантастична.
Нагадуємо, що газ у Житомирі с у ттєво подорожчав
з листопада. Взагалі вартість
газу для побутових споживачів
в Україні з листопада 2020 році
збільшиться на 35%. Якщо у жовтні «Житомиргаз Збут» постачав
газ за ціною 6,806 грн/куб. м, то
у листопаді житомиряни платитимуть за газ 8,89 грн – четверте
місце серед найдорожчих пропозицій в Україні!
Може саме тому і з’являється
в інтернеті «цікава» реклама постачальників газу для побутового
споживача? Так, один з провайдерів енергії запустив рекламу «з
перчинкою» на Pornhub, яку за
перший тиждень побачило вже
понад 300 000 українців.
Ця ж компанія у листопаді
2020 року пропонує для побутових споживачів газ за ціною
7,80 грн за куб. м, а при оплаті
наперед за місяць ціна виявиться
ще меншою – 7,49 грн за куб. м.
У той самий час для комунальних і державних структур природний газ різко подорожчає.
Але й тут несподіванки. Ми
спочатку спробували отримати
коментар в управлінні автомобільних шляхів.
На прохання надати коментар, чому було підписано 6 додаткових угод після укладання
договору на поставку природного газу, у комунальному підприємстві «Управління автомобільних шляхів» Житомирської
міської ради фахівчиня з тендерів Світлана Кузьменко нам відповіла, що зараз дуже зайнята,
і запропонувала зателефонувати

пізніше, наприклад, під кінець
робочого дня:
«Мені незручно зараз розмовляти, я займаюсь тендерами.
Немає часу. Зателефонуйте десь
ближче до кінця робочого дня,
десь о 17-й». У підсумку коментар
ми так і не отримали. Слухавку
просто скидали.
Коментар судової адміністрації про погодження підняття
ціни був більш докладний.
«Ціна на газ збільшилась,
і є рішення Антимонопольного
комітету про збільшення ціни
на газ. Тому постачальник нам
не гарантував опалення в судах,
якби ми не пішли на вирішення
цих питань», – зазначив начальник територіального управління
Державної судової адміністрації
України в Житомирській області
Василь Морей.
У Житомирській регіональній дирекції філії публічного
акціонерного товариства «Національна Суспільна Телерадіокомпанія України» на запитання,
як їм вдалося провести тендер
з практично найменш низькою
ціною, забезпечити себе газом
і досі його отримувати, не погоджуючись на підняття цін,
представниця дирекції Олена
Васинчук відповіла: «Житомиргаз» запропонував цінову пропозицію, яка була актуальна на
момент оголошення торгів. Якщо
зараз у них більші ціни на газ, то
це має бути законодавчо обґрунтовано, чому збільшується ціна
і в яких пропорціях. Чому переможець «Житомиргаз», і ми закупаємо у них газ по нижчій ціні –
я правильно розумію питання?
Порівняно з чим? Зверніться до
"Житомиргазу" і запитайте, чи
вони надають нам документи,
відповідно, які б свідчили, що
відбулося коливання ціни на
ринку газу».
У якості додаткової інформації: в українських газосховищах зберігається не тільки
український газ. У наступному
році українські газосховища
планують перевести на систе-

му обліку газу з кубічних метрів
в кВт.год. Такий стандарт прийнятий в країнах ЄС, – повідомила прес-служба Укртрансгазу.
В «Укртрансгаз» відзначили, що перехід до обліку газу
у зрозумілому для європейців
форматі стане кроком на шляху до євроінтеграції. Оператор
газосховищ України розпочав
випробу ванн я програмного
комплексу, що автоматично
збирає та аналізує дані приладів обліку обсягу та якості
природного газу в одиницях
енергії (кВт.год). Планується,
що до кінця 2020 року цей програмний комплекс буде введено
в промислову експлуатацію на
11 українських ПСГ.
Таким чином, з 2021 року
українські газосховища будуть
готові до наступного етапу інтеграції з газовим ринком ЄС –
переведення системи обліку газу
з кубічних метрів на кВт. год.
Останній стандарт прийнятий
у країнах ЄС.
«Цього року оператор газосховищ України зберігає 10 млрд
куб. м газу іноземних компаній.
Для того, щоб і надалі утримувати інтерес європейських замовників, ми системно запроваджуємо стандарти газового ринку
ЄС, підвищуємо клієнтоорієнтованість та прозорість нашої
роботи. Перехід до обліку газу
в зрозумілому для європейців
форматі – одиницях енергії –
стане ще одним нашим кроком
на шляху до євроінтеграції»,
‒ зазначив т. в. о. генерального
директора Укртрансгазу Сергій
Перелома.
Нагадуємо, ініціатива про перехід до обліку газу в одиницях
енергії міститься у законопроєкті
№ 2553, що готується до другого читання. Законопроєкт було
ухвалено Верховною Радою України у першому читанні 16.06.2020.
До того ж з 1 серпня 2020
року держава більше не регулює ціни на газ. Тому в Нафтогазі пояснили зміну ціни на газ
насамперед сезонним фактором

та збільшенням оптової ціни
на паливо.
Однак експерти переконані,
що тарифи на газ могли б і не
підвищувати. Так, президент
Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець зазначив,
що об'єктивних передумов для
зростанн я цін немає: навіть
трейдери до кінця не розуміють причин. Експерт повідомив:
з одного боку, у всіх містах починається опалювальний сезон,
але з іншого – сильного похолодання поки не спостерігається,
сховища газу в Європі заповнено
практично на 100%. В українські
сховища також закачано рекордні обсяги газу. Зростання цін
диктує світовий ринок.
Учасники ринку вважають,
що здешевити газ в Україні могло
би скасування монополії НАК
«Нафтогаз України» на продаж
газу, який видобувається «Укргазвидобуванням». Що стосується
тарифів на тепло, влада, передаючи право на тепло регіонам,
нічого не зробила для запровадження механізму, який би дозволив їм гнучко перераховувати
ціни в бік зниження.

Що очікувати споживачам

Експерти спрогнозували, що
після вибухоподібного зростання
ціни на газ підвищаться тарифи
на теплопостачання і гарячу воду.
До того ж програму житлових
субсидій постійно скорочують.
Однак міністр соціальної політики України у 2016–2019 роках
Андрій Рева під час ефіру у програмі на телеканалі «ZIK» зауважив, що єдина система захисту
українців, які не мають змоги
оплачувати за житлово-комунальні послуги за підвищеними
тарифами, – це субсидії.
«Але за такого вибухоподібного зростання тарифів – а майте
на увазі, що цей «листопадівський» тариф і жовтневий буде
закладений у ціну вартості тепла і гарячої води, – уявіть собі,
як зараз виросте ціна на тепло
і гарячу воду. Для того, щоб за-

хистити людей, у яких невисокі
доходи, будуть збільшуватися
видатки за програмою житлових субсидій. Вони у минулому
році, порівняно з 2019-м, у 2020му скоротили на 10,5 млрд грн,
і протягом цього року скоротили
ще на 10 млрд грн. І на наступний бюджет вони планують ще
на 2 млрд грн скоротити. У мене
перше питання: як вони збираються захистити людей до кінця
року і що вони збираються робити у наступному році, коли
у них не вистачить грошей на
фінансування програми житлових субсидій?» – поцікавився
Андрій Рева.

Самим споживачам
радять у випадку незгоди
з цінами змінювати
постачальника.
Але як це зробити? Тобто
якщо пересічний громадянин
вирішить змінити постачальника
(беремо віртуального постачальника з іншого регіону країни),
яким чином регіональна газова
компанія «Житомиргаз» буде нараховувати витрати і виставляти
рахунок для споживача?
У регіональній газовій компанії «Житомиргаз» нам повідомили, що АТ «Житомираз»
не надає консультацій з цього
питання. Якщо ви хочете змінити
постачальника – вам потрібно
звернутися до цієї компанії і там
отримати роз'яснення. З приводу
ціни на розподіл – вона фіксована та затверджена НКРЕКП і вказана на сайті АТ «Житомираз».
Тож декларація про наміри
зміни постачальника для пересічного громадянина перетворюється в непереборну проблему,
вирішення якої законотворець
просто забув розписати.
Перефразовуючи стару приказку, можна стверджувати:
проблеми споживачів нікого
в Україні не турбують, окрім
власне самих споживачів. І це
дуже сумно. Вибори ж вже закінчилися…
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На Житомирщині викрили злочинців,
які продавали наркотики через інтернет
З початку року поліцейські Управління
боротьби з наркозлочинністю та підрозділів ГУНП виявили пів
сотні кримінальних
діянь, пов’язаних із
поширенням наркотичних засобів та
психотропоних речовин через інтернетмережу.
Наразі 7 особам оголошено
про пі дозру у вчиненні цих
правопорушень, – повідомляє
відділ комунікації поліції Житомирської області.
Комплекс оперативно-профілактичних заходів передбачає спільну роботу працівників територіальних підрозділів
ГУНП в Житомирській області

та регіональних управлінь боротьби з наркозлочинніс тю
і кіберполіції НПУ з викриття
фактів розповсюдження наркотиків і психотропних речовин
через месенджер-канали та соцмережі.
Як правило, доставка дистанційно оплачених замовлень
відбувається через так звані

«зак ла д к и» у домовлен и х
місц ях. У процесі розробки
оперативники документують
протиправну діяльність причетних до збуту, найчастіше
саме «к у р’єрі в», а тод і роз кру чують увесь ланцюг. Нері дко окремі із зак ладчик ів
виявляються організаторами
інтернет-торгівлі.

Нагадаємо, у травні цього
року у Житомирі працівник и Уп р а в л і н н я б о р о т ь б и
з н аркоз ло ч и н н іс т ю Д БН
спільно зі слідчими Житомирського ВП ГУНП викрили в одному з інтернет-месенджерів підпільний канал,
через як ий житомирянин
здійснював торгівлю в обласному центрі психотропними
речовинами та га люцино генними грибами. Нині за
вказаним фактом триває уже
судовий розгляд.
У верес н і оперативник и
затримали двох бердичівлянок після того, як одна з них
з а б р а л а з м іс ц я з а к л а д к и
чергову партію. У пачці з-під
цигарок перебу вали к і лька
десятків фольгованих згортків
з білим порошком, ймовірно,
метадоном.
Наразі їм оголошено про
підозру у вчиненні кримінального діяння. Водночас долучитися до протидії наркозло-

чинності у своєму місті може
кожен свідомий його житель.
Не так давно фахівці Харківського національного університету вну трішніх справ
розробили у месен джері
«Telegram» спеціальний акаунт «Стоп Наркотик», за допомогою якого корис т у вачі
самостійно можуть блокувати
наркокрамниці.
Поліцейські ж зак ликають жителів Житомирщини
повідомляти про всі випадки
рекламування чи реального функціонування каналів
з продажу наркотиків у месенджерах, групах соцмереж,
ін тернет- сторін ка х тощо.
Повідомити до поліції про
та к і фа кт и із на да н н я м
с к рі н шо т ів, елек т рон н и х
адрес абощо можна на електронну скриньку zhytomyr@
antidr ug.gov.ua або зателефонувавши на лінію «102».
Так і повідом лення буду ть
ретельно перевірені.

На Радомишльщині взято У Житомирі за добу викрили
під варту підозрюваного двох жінок-крадійок
В одному з випадків пенсіоу розбещенні
нерка, загубивши банківську
картку, втратила близько
9-річної дівчинки
4 тисяч гривень.

Коростишівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом скоєння розпусних дій щодо малолітньої
особи (розбещення), скоєних жителем
Радомишльського району (ч. 2 ст. 156
КК України).
За даними слідства, злочин скоєно
у травні цього року в одному із населених пунктів Радомишльського району, –
інформує пресслужба Житомирської
обласної прокуратури.
Потерпіла – 9-річна дівчинка, яку
бабуся-опікун привезла на тимчасове
проживання (на час свого перебуван-

ня у лікарні) до матері, яку
позбавлено батьківських
прав стосовно цієї дитини.
Користуючись відсутністю
матері, її 35-річний співмешканець неодноразово
вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої дитини.
Наразі, у межах досудового розслідування,
ювенальним прокурором
Коростишівської місцевої
прокуратури забезпечено
розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу
підозрюваному у скоєнні
злочину. Ухвалою Радомишльського
районного суду підозрюваному обрано
запобіжний захід у виді тримання під
вартою строком на 60 діб.
Досудове розслідування проводить
Радомишльське відділення поліції.
Санкцією зазначеної статті за скоєний
злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Примітка: відповідно до статті 62
Конституції України, особа вважається
невинуватою у вчиненні злочину і не
може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено
в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

А молодий чоловік, познайомившись з дівчиною у розважальному закладі, згодом не
знайшов своїх речей.
Поліцейські встановили причетних до крадіжок та закликають житомирян бути обачними і відповідально ставитися до збереження
власного майна, – інформує відділ комунікації
поліції Житомирської області.
Уранці 27 жовтня до Житомирського відділу
поліції звернувся 28-річний житель обласного
центру із повідомленням про крадіжку. Чоловік
розповів, що вночі познайомився з дівчиною
та запросив її відпочити разом у місцевому
розважальному комплексі.
Оговтався чоловік тільки
під ранок у кімнаті відпочинку, де виявив зникнення
власних речей: мобільного
телефону, документів та 500
гривень.
З’ясовуючи обставини
події, оперативники карного розшуку встановили, що
новою знайомою потерпілого стала раніше судима за
крадіжки 31-річна житомирянка. Жінка фігурує у ще
одному кримінальному
провадженні щодо крадіжки майна за схожих обставин. Її розшукали, жінка

визнала свою провину. Частину викраденого
поліцейські вилучили.
Інша житомирянка, перебуваючи у справах у місті, загубила банківську картку. Жінка не одразу помітила втрату. Тож фінансовий рахунок не був заблокований, і цією
обставиною скористалась 63-річна жителька
обласного центру. Вона розрахувалась чужою
карткою в супермаркеті, завдавши власниці
збитків на суму близько 4 тисяч гривень.
Втім, її швидко розшукали оперативники
карного розшуку.
В обох випадках триває з’ясування всіх обставин. Законодавством крадіжка (ст. 185) КК
України карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або громадськими роботами на строк від 80 до
240 годин, або виправними роботами на строк
до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців,
або позбавленням волі на строк до 3 років.
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Актуально

Чому Житомир під час зливи
перетворюється на здоровенну калюжу?
Валерія Наумова

У Житомирі що
не злива, то море по
коліно…
Мережа «Фейсбук» переповнена фотографіями міста після зливи: все це має вигляд величезного
болота чи дуже брудної річки, яку
важко перейти і ще важче переїхати, якщо ви на автомобілі.
З цього приводу було чимало
обурення, проте щороку ситуація
залишається незмінною: все так
само заливає вулиці, а влада все
так само розводить руками, посилаючись на те, що в інших містах,
для прикладу, Києві, Харкові, під
час зливи – ще гірше.
Журналісти редакції «20 хвилин» вирішили дізнатися, чому
щоразу злива спричиняє повінь
на вулицях Житомира.
«Ми постійно чистимо і промиваємо стічні мережі, фактично
щодня», – зазначає головний інженер підприємства «Експлуатація
штучних споруд», виконуючий
обов’язки директора підприємства Михайло Стельмащук і додає:
«У нас близько 5000 люків і решіток перебувають на утриманні.
Два роки тому ми почали обслуговувати прибудинкові території
та внутрішньоквартальні мережі».
Головна проблема – місто зазнало значних змін. З’явилося чимало новобудов, асфальт та плитка
покрили парки й сквери, через що
вода більше не може поглинатися

землею, а калюжі великого розміру утворюються від того, що воді
немає куди стікати.
«Є у Житомирі понижені
місця, де велика кількість опадів
спричиняє підтоплення, але це
фактично не від того, що стічні
мережі засмічені чи не справляються, а тому, що місто розбудовується, а об’єм прийняття
води мережею – збільшується.
Будуються будинки, території

зелених насаджень, сквери, парки – вони всі мають заасфальтовані
площадки, і води дощові вже не
поглинаються землею, як було раніше, а залишаються на асфальті
й дають навантаження на стічні
мережі», – коментує фахівець.
«Житомирська Венеція» – ось
як називають місто під час посиленої зливи. Страждають від надмірної кількості опадів та потопів
і пішоходи, і водії, проте, за слова-

ми Михайла Стельмащука, звертаються жителі приватних будинків
та багатоповерхівок – скаржаться
на підтоплення: «Водії до нас не
зверталися щодо незручностей.
А ось мешканці будинків – щодо
підтоплення, руйнування від
зливи. Це стосується мешканців
і приватних будинків, і багатоповерхівок. Ми виїжджаємо і по
вихідних, і вночі, якщо якісь серйозні ситуації. Нам телефонує,
наприклад, мешканець, каже:
«У мене підтоплює». Ми чистили
граблями решітку від сміття, і вода
пішла. Це наслідок не прибирання
людьми своїх територій».
Сучасна інфраструктура – це
те, що потрібно нашому місту,
як ніколи раніше, а все тому, що
сучасні комунікації дозволять
ефективніше та якісніше обслуговувати вулиці міста. У Житомирі
стічні споруди не просто старі,
а робилися тоді, коли кліматична ситуація була стабільнішою.
Сьогодні ж ми бачимо надмірну
кількість опадів, яка спричиняє
затоплення вулиць. Як довго ми
будемо чути відмазки влади, що
в інших містах затоплює більше,
і коли побачимо сучасні комунікації у місті – велике питання. Але
сподіваємося, що вже зовсім скоро
у Житомирі з’являться необхідні
комунікації, які дозволять контролювати кількість води після зливи на вулицях.
Все, що ми можемо зробити
від себе, аби менше стикатися
з підтопленнями під час зливи, –
викидати відходи у сміття та самотужки очищувати решітки.

Коротко про головне

• В Україні до кінця року офіційно продовжили режим надзвичайної ситуації.
• Азербайджан звинуватив
Вірменію у ракетному обстрілі
Барди: понад 20 загиблих.

• Міський голова Борисполя
Анатолій Федорчук помер від
ускладнень, спричинених коронавірусом.
• Долю виборів вирішили громадяни віком від 50 років – кажуть

результати опитування. Лише 11%
з тих, хто прийшли на вибори,
були у віці 18–29 років.
• Кабмін зняв обмеження розміру зарплат керівників держпідприємств.
• КСУ скасував кримінальну
відповідальність за недостовірне
декларування.
• «Ситуація з COVID‑19 катастрофічна»: Меджліс закликав
місії ОБСЄ та ООН відвідати окупований Крим.
• У Єгипті акула напала на
12-річного українця: хлопець
серйозно постраждав, поранену
руку врятувати не вдалося.
• США готові долучитися до
створення платформи з деокупації Криму.
• NASA вперше підтвердило
наявність води на світлій стороні
Місяця.
• Україна обговорила з Росією

у ТКГ ще одне розведення військ
та розмінування 20 ділянок на
Донбасі.
• 30 жовтня у Києві під Конституційним судом пройшла акція протесту проти рішення, яким
суд скасував статтю 366–1 Кримінального кодексу, що передбачає
відповідальність за недостовірне
декларування.
• Зеленський просить Раду
звільнити весь склад Конституційного суду.
• Режим Лукашенка на тлі
протестів обмежив в'їзд в Білорусь з боку України.
• У Кабміні анонсували новий
принцип поділу на карантинні
зони в Україні.
• «Нафтогаз» заявив про
загрозу старту опалювального
сезону у 24 населених пунктах
України через критичні борги
виробників тепла.

КОЛОНКА
Як отримати
статус біженця
або додатковий
захист в Україні
Кожна людина, яка рятується від переслідувань у своїй країні, має право на захист
та безпечне місце для життя. Якщо ви не почуваєтесь
безпечно у власній країні та
шукаєте захисту для себе та
своєї родини, Україна готова
вам допомогти.
Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового
захисту», мають право на безоплатну вторинну правову допомогу – складення позовної
заяви та інших процесуальних
документів, захист та представництво інтересів у суді.
Така допомога надається
з моменту подання особою
заяви про визнання біженцем
або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні,
до прийняття остаточного
рішення за заявою, а також
іноземці та особи без громадянства, затримані з метою
ідентифікації та забезпечення примусового видворення,
з моменту затримання.
З 1 липня 2015 року по
31 серпня 2020 року за вторинною правовою допомогою
звернулися 1409 осіб, на яких
поширюється дія Закону України
«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
Щоб отримати допомогу
юриста або адвоката, послуги яких оплачує держава, слід
звернутись до найближчого
місцевого центру з надання
БВПД. Контакти офісів системи безоплатної правової допомоги можна знайти на сайті
www.legalaid.gov.ua або дізнатися за безкоштовним номером
0 800 213 103.
Для отримання безоплатної
правової допомоги та призначення адвоката за кошт держави
слід надати:
• копію довідки про звернення за захистом в Україні;
• копію рішення Державної
міграційної служби або її територіального органу.
В Україні Державна міграційна служба (ДМС) є єдиним
державним органом, який може
надати статус біженця або особи, яка потребує додаткового
захисту. Контакти територіальних підрозділів ДМС України
можна знайти на офіційному
веб-сайті: https://dmsu.gov.ua/
pro-dms/struktura-ta-kontakti/
teritorialni-organi-dms.html.
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COVID серед нас:
йому байдуже, чи вірять в нього
хвилин нас було чоловік 60. І це
кожного дня і в одному пункті
здачі тестів! А скільки їх по місту?
Ви уявляєте масштаби епідемії?
Тести приймали швидко, 3 медсестри в кабінеті брали мазки з носа
і глотки», – підкреслила Ірина.

Світлана Цимбалюк

На сьогодні ситуація захворюваності
з коронавірусної інфекції не надто втішна.
Статистика перевалила вже за
8 000 хворих на добу, а більшість
міст України потрапили в так
звану «червону» зону. Однак не
варто забувати, що ці цифри свідчать лише про виявлені випадки
шляхом тестування, а скільки ще
хворіє людей безсимптомно або
з мінімальними проявами у вигляді ГРВІ, навіть важко уявити.
Досить часто ми можемо почути в громадському транспорті
діалоги «спеціалістів», які обговорюють, що коронавірусна статистика надумана, це світовий
зговір, а у Наді сусід перехворів
і розповідав, що це звичайнісінький грип, і нічого тут страшного
немає. А основна частина свідків
цього діалогу схвально кивають
головою і спускають маски до підборіддя. Адже це ж не страшно,
це ж майже як звичайнісінька
застуда. А в цей час підступний
вірус обирає собі нову жертву.
Йому абсолютно байдуже, вірять
в нього чи ні, він просто робить
свою справу та косить всіх, хто
нехтує правилами безпеки. Тому
радимо все ж прислухатися до
порад справжніх фахівців і не
вірити сумнівним думкам диванних експертів.
Жу рна ліс ти «20 х ви лин»
розпочинають цикл матеріалів
«Коронавірусні історії», де будуть
розповідати вам реальні історії
тих людей, які захворіли на цю
недугу та як її побороли; висвітлювати гострі проблеми, з якими
зіштовхнулись житомиряни під
час хвороби, та шляхи їх вирішення; публікувати поради фахівців
медичної сфери та тих, хто знає,
як відстояти своє право, коли вас
ігнорують або відмовляють у наданні медичної допомоги.
У цьому номері ми зібрали
розповіді житомирян, які поділились своїми історіями хвороби та
своїх рідних. А також розповімо,
що робити, якщо ваш сімейний
лікар не виходить на зв'язок або
відмовляється призначати лікування.

Коли здається,
що температура
висмоктує всі сили…
Першою с воєю іс торією
з нами поділилася пані Ірина.

Коли знаєш, що можеш
не повернутися додому

Вона розповіла, що відразу відчула щось неладне. Її організм
почав подавати сигнали тривоги
і, як виявилось, не дарма. ПЛР підтвердив коронавірус.
«У п'ятницю після роботи прийшла додому і поміряла температуру. Я прислухалася до свого
організму і ще після обіду стала
підозрювати – щось відбувається,
тим паче, що на пару днів раніше
захворів мій колега. О 6-й вечора
температура була 37,4, а о 10-й
вечора вже 38,4.
Наступна ніч пройшла з сильним головним болем і слабкістю.
Зранку випила таблетку від голови, і з симптомів залишилась
тільки температура. На сьогодні
хворію 8-й день. Тримається температура до 39, і здається, що вона
висмоктує всі сили, зрідка проявляється кашель. Лікуюсь вдома,
дякувати Богу, що поки показань
до госпіталізації немає. Страшенно боюся лікарні, бо це морально
дуже пригнічувало б мене, знаю
історії своїх знайомих, що лежали
там і при них вмирали люди.
Вважаю, що інфікувалась на
роботі, оскільки нас захворіло декілька чоловік. Сімейного лікаря
поставила до відома з першого
дня хвороби, вона порадила лікуватися як при звичайній застуді.
На 4-й день хвороби ходила до неї

в ізолятор, на окремий вхід, благо
в нас нова амбулаторія і передбачені окремі входи. Лікар мене
послухала, виміряла сатурацію
і призначила антибіотики. На 7-й
день хвороби призначили ПЛРтест, результат пообіцяли за 2–3
дні. Показів для КТ чи рентгену
немає. Знаю, що досвідчений
лікар гарно чує легені, бо рентген чи КТ є дуже стресовим для
ослабленого організму. Направлення відразу лікар не давала,
говорила, який сенс в тому тесті, якщо майже половина з них
хибні. Я не наполягала, бо ліків
від ковіду немає. Але потім мені
зателефонувала медсестра і сказала, що завтра потрібно прийти
на тест. До речі, направлення на
тест в електронному вигляді,
коли приходиш, то називаєш
своє прізвище, і тебе приймають.
Хочу сказати, що моя сімейний
лікар зараз приймає по 80 осіб
на день і за записом, і таких, як
я, поза чергою в ізоляторі. Це –
надрежим, і дуже важко. За цей
час на лікування я витратила до
1000 грн», – поділилась пані Ірина.
Також жінка розповіла і про
те, як проходить процедура здачі
ПЛР-тесту.
«Тест призначили на 8 ранку,
жива черга. Я приїхала о 7.35 і була
6-а чи 7-ма в черзі. Буквально за 5

Однак, на жаль, не всім вдається лікуватися амбулаторно,
а декому навіть не вдасться вже
повернутися додому до своїх
рідних та обійняти їх. Своєю історією хвороби та своїх рідних
поділилась житомирянка Наталія.
«До сімейного лікаря не можна
було додзвонитися. Я телефонувала протягом трьох днів, однак безрезультатно. І така ситуація у багатьох мої знайомих. Не можна
додзвонитися, а потім починають
говорити: міряйте температуру, не
виходьте з будинку та дають рекомендацію пити вітаміни. Я говорю
лікарю, що зі мною проживають
члени сім'ї, які перебувають у зоні
ризику, але мені відповіли: просто спостерігайте за їхнім станом.
Тож мені довелось телефонувати
до лікарів в інший регіон, де мені
змогли надати більш компетентну
інформацію. Також мені сімейний
лікар не виписала направлення на
ПЛР-тест і в подальшому навіть не
зателефонувала дізнатися про моє
самопочуття», – жаліється Наталія.
Пані Наталія вважає, що
дуже багато залежить і від самого медперсоналу та їхнього
ставлення до хворих. Про це
вона розповіла на прикладі інших її рідних, котрі потрапили на лікування до стаціонару.
В їхньому випадку медперсонал
максимально намагався приділити увагу хворим та морально
підтримував їх. Однак і тут не
обійшлося без краплі дьогтю,
оскільки всі ліки пацієнтам довелось оплачувати з власного
карману, що в ці часи є накладним, особливо для літніх людей.
«Коли до лікарні потрапили
інші мої рідні, то медперсонал
дуже уважно до них ставився.
Однак всі ліки вони купували за
свої гроші. Коли вони поставили
запитання медперсоналу, чому
ми купуємо ліки за свої кошти,
то їм відповіли, що зараз ліків
немає в лікарні, чекайте. Дуже
велика кількість людей поступила, і ліків не вистачає на всіх», –
говорить Наталія.
Також жінка поділилися шокуючою історією про свою сім'ю.
Виявляється, що через смерть
від коронавірусу не знають, як
правильно поховати людину.
Цю історію вона розповідала зі

сльозами на очах, адже від того,
що відбувалося, просто волосся
дибки стає.
«Через коронавірус померла
близька наша людина. Їй було
78 років. Родичі телефонували
сімейному лікарю 5 днів, а лікар
навіть не сказала, які ліки потрібно приймати. Тільки порадила
пити воду з лимоном. Після того
зателефонували в швидку, яка
і забрала жінку в лікарню, де підтвердився коронавірус. Однак,
на жаль, пробувши там декілька
днів, вона померла. Коли дійшла
справа до поховання, виникли
проблеми. Жінку привезла на
кладовище бригада, яка має здійснювати поховання, і відразу хотіли поїхати, просто залишивши
труну. Потім, як виявилось, в них
не було спеціальних канатів, за
допомогою яких мали опускати
труну, щоб її не торкатися. І це
при тому, що родичі оплатили
повністю захисні костюми, канати та інші засоби задля безпечного поховання. Тоді рідним
довелося шукати вже на місці
якісь канати та додатково доплачувати гроші двом людям, щоб ті
допомогли здійснити поховання.
Однак далі почався якийсь жах.
Вони в себе в автомобілі знайшли якісь рушнички і, взявши
один канат, почали на них опускати труну. І тут стається просто
жахливе: ці рушники просто обриваються. Після цього труну
дістають, розривають захисний
мішок, просувають канат і знову
опускають. Ви тільки уявіть, який
це був стрес для присутніх, що
прийшли провести рідну людину в останню путь», – розповіла
жінка.

Що робити, коли відчуваєте
симптоми COVID
Коли ви захворіли, не варто
зволікати та займатись самолікуванням. Відразу телефонуйте своєму сімейному лікарю та спробуйте
максимально точно описати свій
стан. Це дасть лікарю можливість
визначити подальший алгоритм
дій та призначити правильне лікування. Будьте на зв’язку з сімейним
лікарем та дотримуйтеся його рекомендацій. Не відмовляйтеся від
госпіталізації, якщо лікар вбачає
таку необхідність. Не виходьте
без потреби з дому, адже цим ви
можете наражати на небезпеку
інших людей.
У лікарнях наближається колапс, і ліжко-місця фактично всі
заповнені. Тому не варто забувати,
що ситуація з поширення хвороби залежить від нашого свідомого
ставлення та дотримання заходів
безпеки.
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Місцеві вибори‑2020: результати, перемоги та поразки
250 тисяч гривень, і куди були витрачені ці
кошти, залишається питанням.
Однак у цьому всьому безладі відмітили
і один плюс. Він полягає в тому, що виборчі
дільниці забезпечили антисептиками в достатній кількості та надали захисні костюми
для виїзду додому до хворих на коронавірус,
щоб вони теж мали можливість проголосувати.

Світлана Цимбалюк

Вже пройшло більше
тижня, як житомиряни зробили свій вибір на чергових
місцевих виборах. Хоча вже
є припущення, що другого
туру на крісло мера у Житомирі не буде, офіційного
результата все ж поки що
немає.
Цьогоріч явка на місцеві вибори стала
рекордно низькою: за даними ЦВК, тільки
36,8% українців прийшли на дільниці. Це
на 10% менше, ніж на аналогічних виборах
у 2015 році. Найактивніше голосували
у Тернопільській області (47%), найменше
людей прийшло на дільниці у Донецькій
області (32%). На Житомирщині явка виборців становила 37,47%, зокрема у Житомирі – 28,8%.

Одна маска та пара перчаток
на людину
У попередньому номері ми вже писали
про те, як Житомир прославився на виборах своїм креативом у вигляді саморобних
кабінок. Однак на цьому «проколи» не закінчились.
З журналістами «20 хвилин» члени однієї з виборчих дільниць поділились своїми
емоціями щодо того, як, на їхню думку,

Чому так довго рахують та коли
будуть офіційні результати
пройшли вибори та на якому рівні був
організований виборчий процес.
«Я вважаю, що все те, що відбулося у виборчий період, – це знущання над виборчими комісіями та над головами комісій. Бо
справа в тому, що безсонні ночі та витрачені
нерви потім дадуть про себе знати. Якщо
брати до уваги організацію підготовки до
виборчого процесу, то вона пройшла на
незадовільному рівні. Кабінки для голосування не були встановлені вчасно. Плакати
з інформацією про кандидатів у мери нам
не надали», – зазначила голова однієї з місцевих виборчих дільниць.
Також нам розповіли, що члени комісії
були забезпечені засобами захисту не на
належному рівні, оскільки кожному члену
видали тільки по одній масці, а наскільки
відомо, її потрібно змінювати кожні дві-три
години. Така ж ситуація була і з рукавичками: їх теж було виділено лише пара в одні
руки. І це при тому, що члени виборчих
комісій були на дільниці більше доби. Варто відмітити, що на ці потреби з міського
бюджету громади було виділено майже

Житомирян надзвичайно цікавить питання: чому ж до цих пір немає офіційних
результатів виборів? А справа в тому, що
багато протоколів дільничних виборчих
комісій було відправлено на уточнення
результатів волевиявлення. Також, як зазначають у центрвиборчкомі, на відміну
від президентських чи парламентських,
місцеві вибори організовують відповідні
територіальні виборчі комісії. І саме вони
встановлюють підсумки і результати голосування. Тому офіційні дані щодо результатів
місцевих виборів з’являться на сайті ЦВК
одразу після того, як територіальна виборча
комісія підсумує результати голосування
і передасть їх безпосередньо у ЦВК.
Станом на 3 листопада на сайті ЦВК
з'явилась інформація, що по Житомирській
області визначились з депутатами лише
в одну міську раду. Стало відомо, що до Новоград-Волинської міської ради пройшло 33
депутати. 5 мандатів отримали депутати від
«Європейської Солідарності», по 4 мандати
кандидати від партій «Слуга Народу», «Наш
край», «Опозиційна платформа – За життя»,
«За майбутнє» та «Народна партія», по 3

мандати «Сила і честь», ВО «Батьківщина»
та «Пропозиція». Також з вибором міського
голови визначились поки що в тому ж самому Новограді-Волинському, де виборов
перемогу самовисуванець Микола Боровець.
Що стосується селищних рад, то оголошено результати лише 3-х переможців на
посаду селищних голів з 22-х. На посаду
сільського голови обрано 7 кандидатів.

Як повідомила в коментарі
голова Житомирської міської
територіальної виборчої комісії Оксана Плис, ТВК отримала
100% бюлетенів, однак офіційно результати будуть оголошені
до 6 листопада.
«Для підбиття підсумків нам дано час
до 3 листопада, а офіційний результат буде
оголошений не пізніше 6 листопада. Сподіваємось, що зможемо зробити все раніше,
але на даний момент підсумкових результатів ще немає», – зазначила Оксана Плис.
Також пізніше голова повідомила, що
згідно з попередніми підрахунками Корольовської та Богунської комісій за чинного
мера Сергія Сухомлина житомиряни віддали більшість своїх голосів – 52%. Однак
підсумкові результати не вдалося передати
до ЦВК, оскільки 1 листопада відбулося засідання апеляційного суду, який зобов'язав
зробити перерахунок голосів на одній із
виборчих дільниць.
Все ж не варто забувати, що це не
остаточні результати, і краще дочекатися
офіційних, які ви зможете переглянути
на сайті ЦВК.

Реконструкцію трубопроводу
на Хінчанці завершать уже у 2021 році
Марія Кравчук

Реконструкція
водогону відбудеться
в межах масштабної
інвестиційної програми у розмірі 240,7 млн
гривень. Всі роботи
мають бути виконані
впродовж 2021 року.
Дана інвестиційна програма
спрямована на розв'язання проблеми зменшення собівартості
1 м3 води та стоків, відновлення
основних фондів підприємства,
підвищення ефективності споживання енергоресурсів, зменшення
втрат води в мережах та задоволення вимог екологічної безпеки.
«Я хотів би нагадати, що інвестиційна програма – кошти
отримані з тарифів, які сплачують мешканці та підприємства.
За ці кошти наше підприємство

оновлює основні фонди, для того
щоб покращити якість надання
послуг», – розповів директор КП
«Житомирводоканал» Андрій
Нікітін під час представлення
інвестиційної програми підприємства на 2021 рік на засіданні
виконавчого комітету 23 жовтня.
«Одним із найважливіших
напрямів діяльності водоканалу
є інвестиційний, адже завдяки
залученню коштів на розвиток
підприємство підвищує надійність систем водопостачання та
водовідведення. Наступного року
передбачена реконструкція водопровідної мережі під назвою
"Хінчанка", яка розташована у промисловому районі міста. На цій
ділянці водогону у нас великі
втрати води, тому ми зобов’язані
її перекласти.
Водночас ми маємо на меті
побудувати каналізаційну мережу поблизу очисних споруд каналізації № 1. Це дозволить нам
спрямувати всі стоки на очисні
споруди № 2 і повністю вивести
з експлуатації одну зі станцій
для очистки стоків, перенісши

усе навантаження на станцію, яка
розташована за межами міста. Також маємо в планах оновити наш
автопарк – придбати мулосос для
швидкого та ефективного реагування на проблему каналізаційних заторів.
Завдяки інвестиційним коштам ми плануємо модернізувати
підвищувальну насосну станцію
за адресою: вул. Ціолковського,
14, що дасть нам змогу підвищити
надійність системи водопостачання у цьому районі та скоротити
споживання електроенергії. Інвестиційною програмою на 2021 рік
заплановано також дофінансувати
захід з придбання обладнання для
гіпохлоридної станції», – зазначив
Андрій Нікітін.
У зв’язку з карантином компанія відчула певні незручності та не
змогла вчасно поставити обладнання, затримавшись на пів року.
Терміни реалізації інвестиційної
програми – 2021 рік. Пан Андрій
стверджує, що у встановлені терміни вони вкладаються.
«Частину реконструкції великого магістрального трубопроводу,

який розташований у промисловій зоні "Хінчанка", ми будемо проводити в наступному році.
Через коронавірус ми не
встигли поставити обладнання,
затримали на 6 місяців, а згідно
з контрактом ми маємо сплачувати за нього з початку отримання
цього обладнання. Тобто замість
5,5 млн грн у 2020 році ми можемо

сплатити 1 млн 763 тис грн. Обладнання вже встановлено, а замість цього ми замінили цю суму
на інші необхідні заходи, спрямовані на енергоефективність, –
реконструкцію двох підвищувальних насосних станцій і придбання
однієї одиниці спеціалізованої
техніки», – розповідає директор
КП «Житомирводоканал».
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Стало відомо, які зміни чекають на ЗНО‑2021
Світлана Цимбалюк

У 2021 році відбудуться зміни не тільки при вступі до ВНЗ,
а і у зовнішньому
незалежному оцінюванні.
Як розповіли журналістам
«20 хвилин» у департаменті освіти Житомирської міської ради,
наступного року кожен зареєстрований учасник матиме право складати тести щонайбільше
з 5 предметів із запропонованого
переліку, а саме:
• українська мова;
• українська мова i лiтература;
• математика;
• iсторiя України;
• бiологiя;
• географiя;
• фiзика;
• хiмiя;
• англійська мова;
• iспанська мова;
• нiмецька мова;
• французька мова.
Обов'язковими до складан-

ня будуть 4 предмети: українська мова або українська
мова та література, математика, історія України або одна
з іноземних мов. Четвертий
навчальний предмет учасник
може обирати, який йому до
вподоби. Це може бути історія
України, біологія, географія,
фізика, хімія, фізика або іноземна мова.

Також з наст упного року
будуть дворівневі тести з української мови та з української
мови і літератури. Тест з української мови розрахований на
150 хвилин. Результати даного
тесту можуть бути використані
як для ДПА, так і для вступу до
вишів. Тест з української мови
та літератури розрахований на
210 хвилин. У ньому будуть за-

вдання нового формату, на які
потрібно буде надавати короткі
відповіді.
Тести з математики теж будуть дворівневими: стандартний
рівень і поглиблений. Для вступу
до ВНЗ потрібно буде складати
тести з обох рівнів. Тест рівня
стандарт розрахований на 150
хвилин, а рівнів стандарт та поглибленого – 210 хвилин.

Також вже відомі і дати проведення ЗНО. Реєстрація на участь
у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 триватиме з 1 лютого до 5 березня. Керівники
закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження
ДПА у формі ЗНО до 1 березня
2021 року. До 30 квітня 2021 року
зареєстровані учасники зможуть
завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час
і місце тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії
і завершиться 15 червня тестуванням з географії. Тестування з іспанської, німецької, французької
мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української
мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня,
з біології – 10 червня.
Інформацію про результати
основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів розмістять
на інформаційних сторінках
учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Житомир у «червоній» зоні: стало відомо,
які карантинні обмеження ввели для житомирян
Світлана Цимбалюк

Під час чергового засідання 30 жовтня виконавчий комітет вирішив
частково обмежити навчання в школах та внести
деякі зміни в роботу громадського транспорту. Що
стосується садочків, то їх
жорсткі карантинні обмеження поки що не торкнуться.
Як зазначив Сергій Сухомлин, з другого листопада в школах навчатимуться
тільки учні молодших класів, інші ж –
дистанційно. Садочків поки зміни не торкнуться, однак якщо рівень захворюваності буде підвищуватися, то закриття не
омине і дошкільні заклади. Громадський
транспорт призупиняти не планують,
але введуть обмеження з пересування
для пільгової категорії населення. Воно
буде діяти з десятої години ранку до
четвертої вечора.
«З понеділка Житомир перебуватиме
у "червоній" зоні. Сьогодні була селекторна нарада, де кожна область надавала

свої пропозиції. Ми також підготували
свої пропозиції, і вони були набагато
лояльніші. Поки ми не бачимо відповіді державної комісії, але ми почули від
міністра охорони здоров'я, що фактично
ті пропозиції, які надавали міста і області
"червоної" зони, враховані. Ми не будемо
зупиняти громадський транспорт, але ми
вимушені будемо ввести обмеження по
пільговому проїзду з 10-ї до 16-ї години
для того, щоб зменшити і зранку, і ввечері пік пересування людей. Садочки поки
будуть працювати без обмежень. Поки
що ми таке рішення приймаємо, але ми
ще не знаємо остаточне рішення державної комісії. Щодо шкіл, то поки будуть
навчатися 1–4 класи. Якщо ситуація буде
нормальна, то будемо давати можливість
і старшим класам навчатися», – наголосив
міський голова.
Невеликі зміни будуть для закладів
громадського харчування та для тих закладів, які надають свої послуги.
«Що стосується зак ладів громадського харчування, то у нас пропозиція
встановити їх роботу до 10 -ї години
вечора, але з максимальними обмеженнями по кількості людей на квадратний
метр. Стосовно розважальних зон, то
ми попросили залишити тільки дитячі
зони, бо відсоток кількості дітей, що
захворіли, низький. У нас знову будуть
виходити мобільні бригади, які перевірятимуть дотримання карантинних
заход ів. Що с тос уєтьс я перу карень

і інших закладів, які надають послуги,
вони будуть працювати з дотриманням
вимог державної комісії», – підсумував
Сухомлин.

Також під час засідання було наголошено на тому, що якщо подальший рівень
захворюваності буде підвищуватись, у місті
введуть більш жорсткі обмеження.
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Наше минуле

Цікаві місця Житомира: парк імені Гагаріна
Міський парк імені Гагаріна
у Житомирі – одне з найкращих місць для прогулянок та
дозвілля городян. Він простяг-

нувся на березі річки Тетерів
на площі близько 36 га. Тут є
фонтани, скульптури, унікальні
рослини та відпочинкові зони,

йдеться у публікації на сайті
«IGOtoWorld.com».

Історія парку Гагаріна

Хоча міський парк має ім’я
першого космонавта, серед житомирян ведуться дискусії про
перейменування парку на Шодуарівський, і навіть почали збирати підписи. Виявляється, барон
Іван Максиміліанович де Шодуар – засновник парку, а також
відомий меценат та дослідник,
голова Російського товариства
захисту тварин.
У 19 столітті він збудував
у Житомирі палац, розбивши
навколо розкішний парк у стилі
бароко з мармуровими фігурами, альтанками та екзотичними
рослинами.
Під час революційних подій могилу барона де Шодуара
сплюндрували. На жаль, графський палац також був знищений у лихоліттях Другої світової
війни, а парк втратив свій автентичний вигляд. Проте і зараз тут
є на що подивитися.

Що можна побачити
у міському парку
Біла колонада в тосканському стилі зустріне вас на вході
у міський парк Житомира. Цікаво, що на відміну від усіх інших
колонад світу, вона має непарну
кількість колон. Місцеві жителі
пишаються цією особливістю та

полюбляють фотографуватися
біля колонади та каскаду фонтанів, що починається відразу від
входу. Неподалік розташовані
оглядові майданчики з чудовим
краєвидом на річку Тетерів.
Стат уя богині Артемі ди,
яка пам’ятає про графські часи,
зустрічає гостей на галявині
житомирського парку. Статую
богині мисливства встановили
ще за барона Шодуара, хоча вона
сильно постраждала під час
воєн. Артеміду відреставрували та повернули до парку. Трохи
далі, біля дитячого майданчика,
ви побачите цілу галерею скульптур із казкових сюжетів.
Графські сходи у Житомирі
хоча й змінили свій вигляд протягом років, все ж залишаються
однією з найцікавіших пам’яток.
Гранітні сходи з майданчиками
для перепочинку, побудовані
у 1912 році, колись були оздоблені мармуром та скульптурами.
Сходи ведуть до човнової станції
на річці, де в теплу пору року ви
можете прокататися на катамарані або човні.
Підвісний пішохідний міст
через річку Тетерів – наймальовничіше місце парку. Ц я
унікальна конструкція на металевих тросах була споруджена
1982 року як частина великого
комплексу Бойової слави. Міст
простягнувся на 350 метрів у довжину над стрімкими схилами
Тетерева. З нього відкриваються

чудові краєвиди на місто, на греблю і скелі біля парку. На стрімкому березі привертає увагу
білосніжна альтанка, збудована
у 1953 році, яка стала одним із
символів Житомира.

Цікаві факти

У парку ім. Гагаріна колись
було висаджено близько 80 видів дерев і кущів, серед них були
унікальні рослини, привезені
з Європи, Індії, Китаю, Північної
Америки. Це бундук, пірамідальний та гірський дуб, червонолистий бук, горіх Маньчжурський,
туя східна, бархат Амурський,
гледичія. Дерева гінкго, платана та горіха ведмежого – єдині
екземпляри на Житомирщині.
Шкода, більшість дерев вже
не росте у парку. Парк культури
і відпочинку ім. Гагаріна пишається, що тут росте рідкісне гінкго, яке ще називають «деревом
кохання» за серцеподібну форму
листочків. Хоча насправді це не
листя, а хвоя, адже гінкго – родич ялини, який ріс на землі ще
в епоху динозаврів.
1999 року в міському парку
стався обвал – це відкрилися підземелля палацу барона Шодуара.
Хоча маєток був зруйнований
ще у 1943 році, виявилося, що
підвальні поверхи вціліли. Ця
подія розбудила легенди про
заховані баронські скарби, які
нібито де Шодуар зберіг перед
революцією.

5 кроків до красивого та здорового волосся
Волосся – один
з основних індикаторів здоров’я.
Воно дуже схильне до несприятливого впливу різних
чинників – від різких перепадів температури до стресу
й нестабільного раціону. Ці 5
простих кроків допоможуть
повернути волоссю здоровий
вигляд і легко стануть звичкою,
за посиланням на «Vogue.UA».

Стежте за харчуванням

Все починається зсередини.
Основну масу поживних речовин і мікроелементів організм
отримує з їжею, тому так важливо стежити за збалансованістю раціону. Для здоров’я
волосся в щоденному меню
мають бути продукти, багаті
на кальцій, залізо й цинк, серед яких жирна риба, зелені
листові овочі, горіхи, яйця й
бобові. Не можна забувати й
про водний баланс, оскільки
від нього залежить і стан шкіри
голови також.

Доглядайте
за шкірою голови
Зазвичай здоров’я і якість
волосс я прямо пов’язан і зі
с таном шк іри пі д ним. Що
здоровіший скальп, то міцніше волосся. Вибір шампуню
завжди має ґрунтуватися на
тому, які часи переживає шкіра голови. Додаткові ритуали
скрабування, зволоження, нанесення масок і сироваток потрібні для підтримки здоров’я
скальпа і як частина регулярного догляду.

Правильно
обирайте гребінець
Використання неякісного
гребінця може призвести до
випадання волосся, тому варто
підбирати його відповідно до
індивідуальних особливостей.
З тонким прямим волоссям
найкраще впорається гребінець з натуральною щетиною,
яка допоможе створити об’єм
і блиск. Власницям кучерявого волосся потрібен гребінець

з гнучкими зубцями, які безпечно розплутають волосся.
Звертати увагу в такому разі
варто на варіанти із синтетичними волокнами або на мікс
зі штучної й натуральної щетини.

Вживайте вітаміни

Нес табі льн і часи й зміна сезон і в позначаютьс я
на здоров’ї і впливають на
якість засвоєння поживних
речовин. Саме тому вживання
вітамінів – чудова екстрадопомога організму впоратися
зі стресом. Здоров’я волосся
прямо пов’язане з достатньою
кількістю таких елементів, як
мідь, цинк, біотин і селен, які
відповідають за його нормальний ріст і пігментацію. Не всі
вітаміни організм засвоює
однаково: важ ливий ск лад
і натуральні формули, спрямовані на зміцнення волосся.
Вітаміни групи В відповідають
за ріст, густину і яскравість волосся, амінокислоти L-цистеїн
і L-метіонін сприяють виробленню кератину.

Відпочивайте в шовках

Шовкова наволочка дійсно захистить волосся від зайвого тертя
й ламкості. Шовк вирізняється
гладкістю, адже його волокна
прилягають одне до одного так
щільно, що переміщення волосся по тканині більше подібне до

ковзання. Внаслідок цього суттєво мінімізується ймовірність
можливих заломів і порушення
структури волосся. Для більшого
ефекту ліпше замінити звичні
аксесуари для волосся на вироби
із шовку – від гумок до шовкового тюрбана для сну.
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА:
оголошення у Житомирі станом на 2 листопада
Домашні тварини – це не
просто забавка чи іграшка,
це повноцінні члени родини, які потребують уваги,
любові, піклування й найкращих умов проживання.

«Житомир! Шукає терміново будинок
кішечка 1,5 місяця. Від паразитів оброблена,
їсть натуральну їжу. Характер спокійний,
трохи полохлива. В лоток ходить на відмінно», – зазначається в оголошенні.

Звертатися за телефоном –
0673912471. Ірина.

На жаль, на вулицях Житомира сьогодні
чимало безпритульних тварин, покинутих
наодинці, без їжі та тепла.
Спеціально для тих, хто мріє про домашнього улюбленця, редакція «20 хвилин»
запускає рубрику «Добрі руки».
З посиланням на сторінку волонтерів
«Animal help ZT – Допомога тваринам м.
Житомир», ми публікуватимемо 5 актуальних оголошень, за допомогою яких ви
зможете обрати собі справжнього пухнастого друга.

Котячі дітки шукають люблячих
батьків і теплий будинок
«Малюкам 1,5 місяця. Їдять вже все самостійно. У кошенят, народжених на зиму,
дуже мало шансів вижити на вулиці. Давайте разом дамо їм шанс на життя», – пише
небайдужа житомирянка.

Звертатися за телефоном –
0686362414. Наталія.

Чорнява, маленька і ніжна киця
шукає дім!

Візьміть додому щастя!

«Більше тижня в парку Гагаріна на лавці
сидить кішка і чекає. Її просто викинули

якісь недогосподарі посеред парку, де немає можливості сховатись у теплий підвал будинку чи знайти собі якусь їжу, щоб
пережити зиму. Вона кожного дня сидить
на лавці, нікуди не йде, мабуть, чекає, що
по неї повернуться. Шукаємо дім або хоча б
тимчасову перетримку. Киця дуже контактна, красива, зелені очі. Обов'язково стерилізуємо!» – публікує оголошення Катерина.
Звертатися за телефоном – 0976269614
або 0958610900. Катерина.

безпечному місці. Чорненький хлопчик
та руденька дівчинка – кошенята здорові», –
йдеться в публікації.

Звертатися за телефоном –
0962632771. Лілія.
Не бійтеся брати в сім’ю тваринок
з вулиці! Вони віддячать вам ласкою та
любов’ю!

Грайлива Мімі шукає сім’ю

«Шукаємо відповідальних батьків для
нашої Мімі. Дівчинка грайлива, знає лоточок, два місяці!» – зазначають господарі
кошеняти.

Звертатися за телефоном –
0969651169. Віра.

Шукають родину
двоє пухнастих друзів!
«Кошенята зараз живуть разом, в не-

Результати першого в історії
аудиту Верховної Ради
У жовтні Рахункова
палата закінчила перший за 29 років незалежної України аудит
Верховної Ради.
Фінансова перевірка тривала понад 9 місяців. Експерти з’ясували,
скільки і на що витрачали гроші
депутати. Про результати аудиту
розповідає Центр громадського
моніторингу та контролю.
Згідно з інформацією Рахункової
палати, аудит проводився за період
2013–2019 роки. За 7 років апарат
ВР, управління справами апарату
парламенту, підприємства, установи та організації, пов’язані з ВР, використали 7,814 млрд грн. Основна
маса коштів – 7,7 млрд грн – надійшла із державного бюджету, а ще
114 млн грн – з місцевих бюджетів.

«Це перший ауд ит в іс то рії – Верховна Рада не перевірялася
жодного разу за часи незалежності
нашої держави. Ми охопили 7 років – 2013–2019 роки, щоб не було
упередженості. Перевірили, наскільки ефективно використовувалися
бюджетні кошти та як відбувалося
управління державним майном
Апаратом Верховної Ради», – зазначив голова Рахункової палати
Валерій Пацкан.
Відповідно до результатів аудиту,
понад половину коштів (51%) було
витрачено на законотворчу діяльність парламенту. Ще 44% пішло
на обслуговування, організаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення депутатів. Також 5%
Верховна Рада витратила на розвиток електронного урядування.
Аудит виявив певні порушення
та недоліки в управлінні коштами
апаратом Верховної Ради. Зокрема,

у 2014–2017 роках парламент працював без ухвалених кошторисів,
а у 2013 і 2019 роках кошториси були
затверджені з порушенням термінів.
Крім того, аудитори знайшли
невикористані кошти – понад
475 млн грн – через несвоєчасне
ініціювання бюджетних асигнувань
на кінець 2013–2019 років. Також
експерти з’ясували, що на 5,7% земельних ділянок апарату ВР відсутні
документи на право постійного користування.
За результатами аудиту Рахункова палата надала парламенту
низку рекомендацій, щоб усунути виявлені порушення. Зокрема,
Верховній Раді рекомендовано затвердити положення про апарат ВР,
вдосконалити законодавство про
управління держмайном, оплату
праці у держсекторі, механізм виплат, передбачених депутатам на
оренду житла, тощо.
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«Ігри Нескорених»
вперше відбудуться онлайн
В Україні вперше відбудуться перші онлайн-змагання для
поранених військовослужбовців та ветеранів – «Ігри Нескорених 2.0».
Змагання «Ігри Нескорених 2.0» ONLINE
відбуватимуться в шести видах спорту: легка
атлетика, пауерліфтинг, стрільба з лука, плавання, веслування на тренажері, велоспорт.

Учасник сам обирає види спорту, місце
змагань, день та час у період з 31 жовтня по
22 листопада. Він має зробити свій підхід у дисципліні, відзняти його на відео та зафіксувати
результат, відео треба надіслати до організаційного комітету.
В «Іграх Нескорених 2.0» ONLINE мають
можливість взяти участь ветерани та діючі
військовослужбовці Збройних сил України,
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також
добровольчих формувань, які
були поранені, травмовані
або захворіли під час або внаслідок виконання службових
обов’язків в зоні бойових дій
ООС або в ході миротворчих
операцій за участю України
з 1991 року. А також члени
минулорічних національних
збірних «Ігор Нескорених».
6 грудня 2020 року у прямому ефірі на соціальних платформах Invictus Games Team
Ukraine у Фейсбуці та YouTube
офіційно оголосять результати й нагородять переможців
у кожній дисципліні перших
в Україні «Ігор Нескорених 2.0»
ONLINE. Медалі надішлють
усім учасникам змагань.

На Житомирщині відбувся
Всеукраїнський турнір
з хокею на траві
На майданчику зі
штучним покриттям Гришковецької
гімназії відбувся
Всеукраїнський
турнір з хокею на
траві «Кубок Фенікса» серед юнаків та
дівчат.
Участь взяли 7 команд з Вінниці, Калинівки, Житомира,
Гришковець. Змагання були
організовані за підтримки
відділення Національного
олімпійського комітету в Житомирській області, Федерації
хокею на траві у Житомирській
області та Гришковецької об’єднаної територіальної громади.
Гришковецьку ОТГ представляли три команди: ХК «Фенікс‑1», ХК «Фенікс‑2» та ОДЮСШ «Фенікс» під керівництвом тренерів
Андрія Черкаса та Євгена Мокрицького.
Участь у відкритті змагань взяли заступник
голови Житомирської обласної ради, голова
Житомирської обласної федерації хокею на

Спорт

Середа, 4 листопада 2020

«Полісся» U19 на
виїзді поступилося
«Зміні-Оболонь»

У матчі зі столичною
«Зміною-Оболонь» перервалася переможна
серія юнаків СДЮСШОР
«Полісся» U19 у першій
лізі Чемпіонату України
серед юніорів.
Головною дійовою особою у звітному матчі був гравець «пивоварів»
Руденко, який оформив хет-трик.
Усередині тайму Данііл реалізував
пенальті, а у другій 45-хвилинці ще
двічі розписався у воротах гостей. Ще

у першому таймі капітан «Полісся»
Олександр Савчук відквитав один м’яч,
однак на більше запалу підопічних
Сергія Завалка і Юрія Стрихарчука не
вистачило, а наприкінці матчу Сахно
встановив остаточний результат матчу – перемога «Зміни-Оболонь» 4:1.
Поразка коштувала юнакам «Полісся» місця у топ-трійці турнірного
заліку: житомиряни опустилися на
четверту сходинку, пропустивши
вперед «Любомир», «ДЮСШ‑15»
і КДЮСШ «Чемпіон». Наступний
матч команди СДЮСШОР «Полісся»
U19 заплановано на 4 листопада, суперник – столична «ДЮСШ‑26».
За матеріалами
СДЮСШОР «Полісся»

Найближчі матчі
команд «Полісся»
у дитячо-юнацькій
футбольній лізі
перенесено
траві Максим Вілівчук, депутат Житомирської
обласної ради Сидір Кізін та голова Гришковецької ОТГ Ірена Лісова.
За підсумками змагань перше місце здобули
хокеїсти «Авангарду» з Калинівки, друге місце –
господарі турніру – ХК «Фенікс‑1» з Гришковець,
а третє місце – команда «Олімпія‑1» з Вінниці.
Ще дві команди з Гришковець зайняли шосте
та сьоме місце.

Через різке збільшення хворих на
COVID‑19 та перехід м.
Житомира у «червону»
зону у місті починають
діяти нові обмеження.
З огляду на це дирекція дитячоюнацької футбольної ліги України
переносить найближчі матчі ко-

манд СДЮСШОР «Полісся».
Матч дев’ятого туру першої ліги
Чемпіонату України серед юніорів U19 «Полісся» – «ДЮСШ‑26»
(м. Київ), який було заплановано на 4 листопада, перенесено на
25 листопада 2020 р. Також своїм
рішенням дирекція ДЮФЛ України
перенесла матчі 10-го туру вищої
ліги ДЮФЛ України U17-U14 «Полісся» – «Юність» (м. Чернігів) на
18 листопада 2020 р.
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Акценти

2 листопада – Міжнародний день боротьби
з безкарністю за злочини проти журналістів
Руслан Мороз

З початку року
зафіксовано 184 випадки порушення
свободи слова. Кожні 5 днів в Україні
відбувається інцидент фізичної агресії проти журналістів, – НСЖУ.
У понеді лок, 2 листопада, відбувся онлайн-брифінг
«Переслідування журналістів
в Україні: як покласти край?»,
приурочений до Міжнародного д н я припиненн я безкарності за злочини проти
журналістів.
За 10 м іс я ц і в 2020 р ок у
з афі кс ов а но 18 4 пору ше н ня свободи слова. Основним
трендом лишається фізична
агресія щодо журналістів, на
яку припадає майже 80% всіх
порушень. Про це повідомила виконавча директорка Інституту масової інформації
(ІМІ) Оксана Романюк під час
онлайн-брифінгу.
Другим трендом, за словами Романюк, цього року стали
перешкоджання і обмеження
в роботі журналістів з боку
органів влади різних рівнів.
Під приводом карантину журналістів протизаконно не допускають на відкриті засідання органів влади, на слухання
з суспільно важливих питань.
Як наслідок, громадяни України можуть не отримати важливу інформацію.

Згідно з результатами моніторингу ІМІ,
право журналістів на
професію переважно
порушували приватні
особи, місцева влада,
правоохоронці, судова влада, Офіс Президента та інші.

Медіаюрист, керівник ГО
«П латформа прав людини»
Олександр Бурмагін зазначив,
що незважаючи на активн у
роботу їхньої організації зара д и безпек и ж у рна ліс т і в,
і надалі існують проблеми із
ефективністю розслідування
справ про перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів та нападів на них.
За його словами, нерідко
к римі на льн і п р ова д жен н я
не відкриваються і не розслідуються у визначені законом
строки. Крім того, правоохоронці все ще можуть розглядати заяви журналістів про
злочини, пов’язані із їхньою
професійною діяльністю, як
звернення громадян, а також
безпідставно закривати кримінальні провадження.
«Статистика також невтішна. Справ, які реально доходять
до суду з обвинувальними висновками, надзвичайно мало,
а вироків у них – ще менше», –
коментує Бурмагін.
Директор представництва
Freedom House в Україні Метью
Шааф переконаний, що журналісти грають найважливішу
роль у розвитку демократичної
системи в Україні, в захисті
прав людини, у боротьбі з ко-

рупцією. Шааф впевнений,
що вони мають бути захищені законом і культурою, тому
що загроза свободі слова – це
загроза демократії і правам
людини.
Голова Національної спілки журналістів України Сергій
Томіленко в соціальної мережі
Facebook також виступив із заявою стосовно перешкоджання журналістській діяльності
в Україні.

Національна спілка
журналістів України
стурбована неприпустимо високим рівнем
фізичної агресії до
блогерів та працівників ЗМІ.
Фактично кожні 4 – 5 днів
в Україні фіксується фізична
аг ресі я проти жу рналістів.
Попри оперативне реагування
органів Національної поліції,
які відкривають провадження
за фактами перешкоджання
жу рналістськ ій д і яльності,
прецеденти вагомого покарання нападників на журналістів
фактично відсутні. Професія
журналіста в Україні є небезпечною.
Ін декс фізи чної безпеки
журналістів (моніторинг, який
Національна спілка журналістів України проводить спільно
з партнерськими організаціями) фіксує високий рівень
агресії до представників ЗМІ,
зокрема й жінок, що є особливо обурливим.
Лише одиниці справ доходять до суду і ще менше –
закінчуються обвинувальним
вироком, що набрав чинності. Політики дозволяють собі
аг ресивн у повед інк у щодо
журналістів, виправдовують

напади на них, а часом і звинувачують у цьому самих представників ЗМІ.
У 2020 роц і екс пер тами
НСЖУ та лондонського фонду
«Справедливість для журналістів» (Justice for Journalists) було
опубліковано доповідь «Атаки
на журналістів, блогерів та працівників ЗМІ в Україні». В ході
дослідження було виявлено та
проаналізовано 868 випадків
атак/загроз проти професійних
і громадянських працівників
ЗМІ, редакцій традиційних та
онлайн-видань в Україні. Дані
для дослідження були зібрані
методом контент-аналізу відкритих джерел українською,
рос ійською та англійською
мовами. Також у доповіді використовувалися дані експертного опитування понад 200 постраждалих працівників ЗМІ,
проведеного в межах проєкту
«Індекс фізичної безпеки».
За підсумками цього дослідження було встановлено, що
Україна входить в число країн,
де широко поширені фізичні
атак и на прац і вн ик і в ЗМ І.
У 22% опрацьованих випадків
фізичні напади на журналістів здійснені представниками
вла ди, у 51% – звичайними
громадянами, а в інших випадках – невідомими. Найбільш
поширений метод тиску на
працівників ЗМІ, що висвітлюється традиційними і цифровими медіа України, є атаки
і/або загрози нефізичного характеру та/або в кіберпросторі,
насамперед цькування, залякування, погрози насильством
і смертю.
Через тотальну безкарність і масову агресію проти журналістів робота в засобах масової інформації
стала такою ж небезпечною,
як робота поліцейського чи
ві йс ьков о с лу жб ов ц я , я к і
щодня наражаються на небезпеку. Це неприйнятно
для демократичної європейської країни.
У На ц іона льн і й пол і ц і ї
ві дкри ли гаря ч у лі н ію д л я
звернень журналістів про перешкоджанн я професійній
діяльності
З початку 2020 року підрозділи Національної поліції
розпочали досудове розслідування у 173 кримінальних
прова д жен н я х , пов’яза н и х
з пер ешкод жа н н ям з аконній професійній діяльності
журналістів. За результатами
проведеного розслідування до
суду направлені обвинувальні
акти у 9 кримінальних провадженнях за 10 кримінальними
правопорушеннями. Про це
заявив заступник начальника

Головного слідчого управління
Національної поліції України
Степан Довгунь під час громадських слухань із питань захисту прав журналістів, боротьби
з системною безкарністю та
фізичною агресію щодо працівників ЗМІ.
«У Європі Україна, на жаль,
входить до числа країн, де широко поширені фізичні атаки
на працівників ЗМІ. За даними
Індексу фізичної безпеки журналістів, який складає НСЖУ
спільно з організаціями-партнерами, в України кожні 5 днів
б’ють журналістів. Ми розглядаємо слухання як майданчик
для пошуку варіантів допомоги колегам і хочемо зробити
професію журналіста в Україні безпечнішою», – зазначив,
відкриваючи слухання, голова
НСЖУ Сергій Томіленко.
«Будь-який злочин проти
прав журналістів повинен бути
покараний, і ми поступово до
цього йдемо», – наголосив заступник міністра внутрішніх
справ України Антон Геращенко, який узяв участь у слуханнях. Заступник міністра розповів про те, що триває пошук
замовників, організаторів і безпосередніх виконавців вбивства
черкаського журналіста Вадима
Комарова, при цьому Головне
слідче управління Національної поліції надає допомог у
слідчим у Черкасах.
Національна поліція
і НСЖУ домовилися про відк ри т тя нов ог о к а н а лу д л я
повідомлень про правопорушення стосовно журналістів –
окремої електронної адреси
Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.
Пові домленн я, ві дправлені
на цю адресу – dzisd_media@
police.gov.ua, потраплять до
департаменту, який оперативно супроводжує кримінальні
провадження за правопорушенн ями, скоєними проти
журналістів. Ця гаряча лінія
дозвол яє працівникам ЗМІ
привертати додаткову увагу
до заяв про перешкоджання,
з якими журналісти звертаються до відділів поліції на
місцях. Крім того, в головному управлінні кожної області
в органах дізнання і в слідчих
підрозділах визначено осіб, відповідальних за розслідування
злочинів проти журналістів.
Національна спілка журналістів України уперше щорічні
слухання з безпеки журналістів
провела у листопаді 2017 року,
а у 2019 році дискусія про боротьбу із безкарністю проходила вже у форматі спеціальних
парламентських слухань.
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Заява про наміри та екологічні наслідки

1. РОБОТА

Щодо технічного переоснащення котлів КБНГ-2,5
ст. №1,2,3,4 шляхом заміни існуючих пальникових
пристроїв на енергоефективні пальники типу СНТ

1.1. Пропоную

КП «ЖТКЕ» Житомирської міської ради планує підвищити ефективність, надійність та екологічну безпеку існуючих котлів за рахунок заміни існуючих пальникових пристроїв на енергоефективні пальникові пристрої СНТ, працюючих на
природному газі. Планова діяльність передбачена в квартальній котельні за адресою:
м. Житомир, вул. Селецька, 5.
Заміна пальникових пристроїв на котлах відбувається без зміни конструкції
топки котлів. Загальна компоновка котельні, система димовидалення, припливна
і витяжна вентиляція залишається без змін. Котельня призначена для постачання
тепла споживачам міста Житомир.
Транскордонного впливу немає.
Планова діяльність не входить в перелік об’єктів, які підлягають оцінці впливу
на довкілля (згідно зі ст.3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
Відповідно до пункту 5.4 діючих «Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 19.06.96 №173, Київ 1996 р., розмір санітарно-захисної зони для котельні
встановлюється від димарів та джерел шуму до межі житлової забудови, ділянок
громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, навчальних, лікувальнопрофілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та ін.
Можливі впливи планової діяльності на навколишнє середовище:
- повітря - передбачається викид димових та парникових газів у кількостях, які
допускаються санітарними нормами та затвердженими нормативами ГДВ. Концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати ГДК.
Відходи виробництва (комунальні відходи) підлягають захороненню на полігоні
ТПВ.
Технології, які використовують на підприємстві, зводять до мінімуму негативний
вплив на природне середовище.

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ SPARTABUD ТЕРМІНОВО ЗАПРОШУЄ НА
ПОСТІЙНУ РОБОТУ В ПОЛЬЩУ:
МОНТАЖНИКІВ, АРМАТУРНИКІВ, МОНОЛІТНИКІВ, МУЛЯРІВ.
ЗП ВИСОКА. ЛІЦ. №1196 ВІД
22.08.2018 ВИД. МСПУ. ВСІ ДЕТ.
ПО 0989423378,0939245686ВАСИЛЬВОЛОДИМИРОВИЧ
ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ
ПРЕСУВАЛЬНИК-ВУЛКАНІЗАТОРНИК, ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ВІД 10 000 ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ:
ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ГУМОВИХ СУМІШЕЙ НА ГІДРАВЛІЧНИХ ПРЕСАХ, ВЕДЕННЯ
ПРОЦЕСУ ПРЕСУВАННЯ. ДОСВІД
РОБОТИ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. НАДАЄМО 0674011396
• ВОДІЇ КАТ. Д ПОТРІБНІ ДЛЯ РОБОТИ НА МАРШРУТАХ М.КИЄВА.
ДОХІД 1500 ГРН. НА ДОБУ. ЖИТЛО.
0665215397
• Водії категорії "Е" для роботи на зерновозах. Авто: MAN,
Volvo, DAF. З/п- 20 000грн, добові- 200 грн. 0687982189,Сергій
• Доглядальниця, Санітар,
Медсестра, Будівельник, Зварювальник, монтажник вікон в
Ізраїль за робочою візою В1.
Ліцензія МСПУ АВ№585042.
0672326904.
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Участь громадськості: для ознайомлення з матеріалами ОВНС і надання пропозицій звертатися до розробника ОВНС та Замовника:

• Запрошуємо на хорошу роботу в клініку - медсестер. Графік
роботи вахтовий 7/7. 4х разове

ТОВ «НВК «СНТ»
02094, м. Київ, бул. Верховної Ради, 22
тел./факс: 044-462 52 62;
e-mail: npk.snt@gmail.com
КП «ЖТКЕ» Житомирської міської ради
10014, м. Житомир, вул. Київська, 48
тел./факс: +38 (0412) 47-19-30,
e-mail: teplo@teplo.net.zt.ua

харчування та проживання надаємо безкоштовно! З/П 7000
грн / міс. 0663026227

МАЙСТЕР НА ЗАЛИВКУ ПІДЛОГИ
(З/П 100ГРН КВ.М, ЗАЛИТИ 100
КВАДРАТІВ), МАЙСТЕР НА ФАРБУВАННЯ ШВІВ НА ОБЛИЦЮВАЛЬНУ
ЦЕГЛУ (З/П 65ГРН КВ.М) В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК КИЇВСЬКОЇ
ОБЛ. (С.РОМАНКІВ, ОБУХІВСЬКИЙ
Р-Н). 0443620032,0672322787

ІНФОРМАЦІЯ про отримання висновку
з оцінки впливу на довкілля
Приватне підприємство «Білоцерківприватбуд» (код згідно з ЄДРПОУ
30615621) інформує про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності «Встановлення асфальтозмішувальної установки ДС‑1683
з системою сухої пилеочистки в смт Ружин Ружинського р-ну Житомирської
області та її подальша експлуатація». Висновок з оцінки впливу на довкілля
виданий Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської ОДА
26.10.2020р. за № 4292/4–3/4‑1‑1912.
Офіційне опублікування відбулося 28.10.2020 року в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля за посиланням http: eia.menr.gov.ua.
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 20202195344.
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Повідомлення про намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел
ПП «СК «ЮКА» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які розташовані за адресою: м.
Житомир, вул. Комерційна, 4. Виробнича діяльність – обробка, сушка деревини, виготовлення металевих виробів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
відбуваються при роботі деревообробних верстатів, твердопаливних котлів (опалення,
потреби камер сушки деревини), металообробних верстатів, постів зварювання,
складу тирси. Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами в кількості, т/рік: метали та їх сполуки – 0,0006;
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,442; сполуки азоту – 0,312;
сполуки сірки – 0,848; оксид вуглецю – 0,304; неметанові леткі органічні сполуки – 0,162;
парникові гази – 161,161. Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря
концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий
стан не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст поза межами
СЗЗ по всім забруднюючим речовинам, на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян
приймаються протягом місяця з дня публікації до Житомирської міської ради за
адресою: м. Житомир, вул. С.П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Розробник
обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Зем. діл. без КН пл. 0.1508 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський
р-н, смт Попільня, вул. Володимирська, 13. Дата торгів: 26.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №450211 (уцінено лот № 443355);
2. 3-кім. квартира з/п 108,2 м.кв, за адресою: м. Житомир, пл. Польова,10 кв. 1.
Дата торгів: 26.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №447828;
3. 2-пов. житл. буд. з/п 300,3 кв.м, житл. пл. 119,6 кв.м та зем. діл. пл. 0,25 га, КН:
1820887201:02:001:0219, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Хажин,
вул. Двірська, 4. Дата торгів: 30.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №450688 (уцінено лот № 443851).

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВСІ ВАКАНСІЇ БЕЗКОШТОВНІ, ВІД ПРЯМОГО
РОБОТОДАВЦЯ. ЗАРПЛАТА 2600048000 ГРН. МОЖНА БЕЗ ЗНАННЯ МОВИ, НАВЧАННЯ НА МІСЦІ.
ЛIЦ. МСПУ 978 ВIД 09.07.2018.
ВПОЛЬЩІ+48536012943(+VIBER).
• Стаж від 5р. Машиністи: бульдозера, навантаж, автокрана,
компрес. Електрослюсарі, будівельники, г/ел.зварн, водії,
токарі, мотористи, прохідники,
гірські майстри і інженери, маркшейдери, дизелісти-електрики.
Кухарі, ін. 0961963545,0506858
415,0955876576

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

• Робота в Європі для всіх.
Польща, Чехія, Німеччина, Швеція, Англія. Всі типи віз, карти
побиту, громадянство. Ліц. №
868 від 09.08.2016 р. 096-61956-20, 093-277-07-59, Віталія,

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБНІ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В М. КИЇВ.
ВАРТІСТЬ ЗА 1 КУБ. М. КЛАДКИ
- 750-800 ГРН. ВАРТІСТЬ ЗА 1
КВ.М. - 150 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАРОБІТНА
ПЛАТА. 0965453888
РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНИЙ
БУДИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. (ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.РОМАНКІВ)
ЖИТЛО НАДАЄМО. ОПЛАТА
450ГРН/ ДЕНЬ. ВИМОГИ: АКУРАТНИЙ, НЕ ЗЛОВЖИВАЮЧИЙ
АЛКОГОЛЕМ З ДОКУМЕНТАМИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ.
0443620032,0672322787

0673422451,Роман.
• Робота в Польщі та Чехії без

3. АВТО
3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ
СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/
АВТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВ-

2. НЕРУХОМІСТЬ

НОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7

2.16. Здам в оренду

ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ,

•ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.
КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
•ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ.
VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ,
В Ц Е Н Т Р І М І С ТА , 2 5 0 Г Р Н /
ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
WWW.ZT.20MINUT.UA
0665711000,0977228822
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ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА
Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331,(093
)2613742,(097)7266640
КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25,
МТЗ-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ,
ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
Середа, 6 лютого 2019
(097)4742211,(097)4742272

проходження карантину. Заводи, фабрикі, будови. Польські та

ІН
п

чеські робочі візи всіх типів. Довіз до місця роботи. Лiц. МСПУ

сь
пр
ро
ла
ра

868 вiд 09.08.2016. 0966165620
,0673422451,0932770759

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, М.ГЛІВІЦИ.
ОФІЦІЙНА ТА ГІДНА РОБОТА НА
БУДОВІ, БЕЗКОШТОВНІ ВАКАНСІЇ, НАДАЄМО ЖИТЛО. ЛІЦ.№981
ВІД 10.07.2018 ВИД.МСПУ.
0930165413(ВАЙБЕР),0671744429

ро
43
зо
но
ре

3.5. С\Г техніка, та запчастини.

• П Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , О Т С Е В , РА -

Ін
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_______________________________________________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)

2020365447
_______________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення
суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних
рубок.
Планова діяльність здійснюється на території лісового фонду
ДП «ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП» на території Дивлинського, Лугинського, Липницького, Літківського, Повчанського, Радогощанського
лісництв.
Щорічний обсяг лісокористування
(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини,
тис. м3)

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 00991864, 11301, Житомирська обл.,
Лугинський район, селище міського типу Лугини, вулиця Павлова,
будинок 18; тел. (04161)91357__________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки
впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35,
м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206‑31‑40, +38 (044) 206‑31‑50
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор
Департаменту

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде:
Розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері лісового господарства відповідно до
вимог Лісового кодексу України; спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів – лісорубний квиток, що видається органом
виконавчої влади з питань лісового господарства, власниками лісів
або постійними лісокористувачами відповідно до вимог Лісового
кодексу України.
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням
про провадження планованої діяльності або подовження строків
її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу
на довкілля»)
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган,
уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію
про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих
днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції,
які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності
їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися
в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно
під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(СОVID‑19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV‑2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться ______________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться ______________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки
впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35,
м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206‑31‑40, +38 (044) 206‑31‑50
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження
і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки
впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35,
м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206‑31‑40, +38 (044) 206‑31‑50
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу,
номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5
цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 228
аркушах та Додатки
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
1. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГИНСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО», 11301, Житомирська обл., Лугинський район, селище міського типу Лугини, вулиця Павлова, будинок
18. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою
інформацією можна ознайомитись впродовж 25 робочих днів
з моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля. провідний інженер лісового господарства
Жубинський С. Л. +38 (04161)9‑13‑57;
2. Лугинська селищна об’єднана територіальна громада, 11301,
Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Лугини, вул. Михайла
Грушевського, буд. 2а. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та
іншою додатковою інформацією можна ознайомитись впродовж
25 робочих днів з моменту оприлюднення документів у Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля. секретар селищної ради Сябрук І. Ю. +38 (04161) 9‑13‑97;
3. Липниківська сільська рада, 11320, Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Липники, вул. Леніна, буд. 1. Зі звітом з оцінки впливу
на довкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись
впродовж 25 робочих днів з моменту оприлюднення документів
у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. секретар сільської
ради Гетьман Т. М. +38 (04161)9‑63‑97;
4. Повчанська сільська рада, 11321, Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Повч, вул. Центральна, буд. 80. Зі звітом з оцінки впливу
на довкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись
впродовж 25 робочих днів з моменту оприлюднення документів
у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. секретар сільської
ради Барановська Л. П. +38 (04161)9‑61‑22;
5. Літківська сільська рада, 11325, Житомирська обл., Лугинський
р-н, с. Літки. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись впродовж 25 робочих
днів з моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. секретар сільської ради Андрейцева У. М.
+38 (04161) 9‑54‑21;
6. Бовсунівська сільська рада, 11323, Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Бовсуни, вул. Центральна, буд. 74. Зі звітом з оцінки
впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією можна
ознайомитись впродовж 25 робочих днів з моменту оприлюднення
документів у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. секретар
сільської ради Бех В. А. +38 (04161) 9‑52‑34;
7. Овруцька міська об’єднана територіальна громада, 11101,
Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Тараса Шевченка,
буд. 43. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою
інформацією можна ознайомитись впродовж 25 робочих днів
з моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля. секретар ради Дєдух І. М. +38 (04148) 4‑29‑61.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М
ЗИЛ. 0677905739,447067

6. ПОСЛУГИ
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242
613,(050)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

Бізнес

Середа, 4 листопада 2020

6.13. Ремонт техніки
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ 0975107907, 0932929225

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

8.23. Інше. Продам
• Продам саджанці малини
польського сорту, плодоносить
до заморозків. Відправка Новою
Поштою 0971448722

8.24. Інше. Куплю

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047,
0412447919

• Купимо радіодеталі, плати, АТС в будь-якому
стані+демонтаж. Ел/обладнання, трансформатори, ел/
двигуни, ел/тельфери, редуктори, КІП, гідравліку. Автомати, контактори, пускачі,
вимикачі, холод.обладн. Викупимо завод під демонтаж.
0969022250,0684000071
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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Поради господині

Гороскоп на тиждень 4 - 10 листопада
ОВЕН

Ваша енергійність
цього тижня вражатиме. Але занадто не поспішайте – втратите сприятливі
можливості.

ТЕЛЕЦЬ

Зможете допомогти
у вирішенні конфліктів
будь-якого характеру. Покажіть
свої таланти на роботі, і вас помітять.

БЛИЗНЮКИ

Можливі негаразди
у діловій сфері. Обмежте активність, займіться
ретельніше одним напрямом
роботи.

РАК

Сприятливий період
у відносинах з протилежною статтю. Водночас зростає емоційність, уникайте образ і чутливості.

ЛЕВ

Відносини з колегами і керівництвом
радують. Підвищується ваша
активність. Присвятіть час самопізнанню і медитації.

ДІВА

Є бажання стати лідером? Тоді ваш зоряний час настав. Але пам`ятайте,
що на це потрібні будуть час
і зусилля.

ТЕРЕЗИ

Отримаєте цінну
пораду або ж шанс,
що дозволить зрушити
з місця. Можете знову взятися
на розпочаті проєкти.

СКОРПІОН

Вдалий час для налагодження стосунків
з рідними і близькими.
Для досягнення успіху доведеться витратитися.

СТРІЛЕЦЬ

Налаштуйтеся на
позитив. Отримаєте
важливу інформацію, яка дуже
вплине на ваш настрій. Займіться документами.

КОЗЕРІГ

Поїздки краще відкласти – не принесуть
результату. Досить складний
і конфліктний період – будьте
обережні.

ВОДОЛІЙ

Вийдете на новий
рівень. Вас високо оцінять, ви будете задоволені своєю роботою. Звертайте
увагу на сновидіння.

РИБИ

З партнером можливі непорозуміння.
Вчіться їх обходити. Займіться
плануванням – допоможе у майбутньому.

Цікаві факти про Місяць
• По поверхні Місяця ходило
лише 12 чоловік, і всі вони – американці.
• Першою людиною, яка залишила свій слід на Місяці, був Ніл
Армстронг у 1969 році, а останнім
став Джин Сернан у 1972 році.
• Місяць є п'ятим за величиною супутником у Сонячній
системі.
• Щільність Місяця набагато
менша за щільність Землі. Через
це на Місяці ви будете важити
близько однієї шостої (16,5%) вашої
земної ваги.

4
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• Оскільки Місяць не має
атмосфери, він абсолютно не захищений від метеоритів та космічної радіації. На його поверхні
спостерігаються великі коливання
температури, а також через відсутність атмосфери тут панує
абсолютна тиша і небо завжди
чорного кольору.
• Існує таке поняття, як темна
сторона Місяця. Насправді воно
помилкове, оскільки обидві сторони Місяця отримують однакову
кількість сонячного світла, проте
одна сторона ніколи не повернута
до Землі і її можливо побачити

6
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лише з космічних апаратів.
• Поверхня Місяця насправді
темна. Хоча порівняно з нічним
небом він виглядає дуже яскравим.
• Щороку Місяць приблизно
на 3,8 см віддаляється від нашої
планети. Вчені НАСА прогнозують, що це явище буде спостерігатись протягом близько 50
мільярдів років.
• Також на Місяці є вода, проте
вона у формі льоду, що потрапив
всередину пилу та мінералів на
поверхню та під неї.

8

9

10

листопада
середа

листопада
четвер

листопада
п’ятниця

листопада
субота

листопада
неділя

листопада
понеділок

листопада
вівторок

+ 4°
+ 10°

+ 4°
+ 9°

+ 3°
+ 8°

+ 8°
+ 10°

+ 6°
+ 8°

+ 4°
+ 8°

+ 4°
+ 7°

750

ТИСК, ММ

752

ТИСК, ММ

749

ТИСК, ММ

752

ТИСК, ММ

750

ТИСК, ММ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
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Чи потрібно
розчісуватися та як
обрати правильний
гребінець
Закінчення.
Початок у № 30
від 28 жовтня
Так ось, якщо
все ж розглядати
розчісування як
ритуал, а не як
рутину, то, боюся,
одного гребінця
буде замало. Наприклад, це може
бу ти зви чайна
щітка для волосся і масажний
гребінець для шкіри голови, що
допомагає стимулювати кровообіг. Що стосується тонкої й
м’якої натуральної щетини, то
вона чудово підійде для дитячого волосся.
Конуси або мікрокульки?
У них принципово різні цілі й
завдання: якщо пасмо заплуталося на конусі, воно зіслизне
й отримає ще один шанс на
рідкішій щітці, якщо на кульці – то або розплутається, або
розірветься. Тож для густого,
прямого, товстого, непошкодженого волосся кульки можуть
цілком згодитися, а ось тонке,
заплутане, фарбоване волосся
має менше шансів пошкодитися
з конусами. Але правда в тому,
що є багато проміжних варіантів, і важливо розуміти, що як
працює. Це допоможе адаптувати свою методику розчісування
під конкретну ситуацію.
Якщо під час сушіння хочеться підняти пасма від коренів (покажіть мені того, хто цього не хоче), то варто звернути
увагу на щітки-брашинги. Але
варто пам’ятати, що найкращий
гребінець для сушіння той, що
максимально дбайливо ставитиметься до волосся певного типу
й ніжно його розплутуватиме.
Іноді людям здається: найкраще, що вони можуть зробити для свого волосся, – інвестувати в дорогі гребінці. Але
треба пам’ятати, що невмілий
водій і на «ролс-ройсі» зможе
заїхати в стовп, а на роботу,
у принципі, можна доїхати й
на бюджетній малолітражці.
Важливо розуміти, що гребінець – усього лише інструмент,
який може гарантувати певний

результат у разі використання
його з розумом.
Сьогодні з’явилося безліч
технологічних гребінців – наприклад, з іонізацією. І це
непоганий вихід для тих, хто
має волосся, яке занадто електризується. Такий гребінець
допоможе зменшити потребу
в бальзамі після миття, що буде
особливо актуально для дівчат,
у яких жирна шкіра голови і волосся швидко брудниться.
А ось негайно викинути на
смітник варто той гребінець,
що не може впоратися з волоссям: не розчісує його або, не
дай боже, рве. Не найвдаліший
варіант у XXI столітті – металевий гребінець. У процесі розчісування виробляється статична
електрика, волосся стає менш
слухняним, прилипає до одягу
тощо.
Схожа історія і з дерев’яними
гребінцями. У щоденному вжитку найдрібніші зазублини на
гребінці, які не видно на перший погляд, можуть дряпати
кутикули волосся й травмувати
його. Крім того, дерев’яні гребінці недовговічні, а зробити їх
з тонкими зубцями в принципі нереально. І, нарешті, точно
потрібно викинути на смітник
гребінець, який давно відслужив свій вік і «втратив» захисні
кульки на кінчиках. Від нього
нічого доброго чекати не варто.
Так ий і н д иві дуа льний,
навіть інтимний аксесуар, як
гребінець, апріорі не може
бути універсальним. Важливо знайти свій, який зі свого
боку знайде підхід до вашого
волосся. Напевно, найкращий
варіант – пробувати різні й вибирати свій.
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ПОВНЕ ЗАНУРЕННЯ
Жанр: мультфільм

Юний дельфін Дельфі живе в Підводному місті. Він закоханий у красуню Мію, прийомну дочку мера Міста і
мріє потрапити в Гвардію Дельфінів,
але його ніхто не сприймає серйозно.
Одного разу Дельфі разом зі своїм другом Зеббом потрапляють в Затоплену
фортецію і знаходять там дивовижну
арку, пропливши через яку, можна
стати тим, ким хочеш. Але відкриття
потрапляє в руки найлютіших ворогів
Дельфінів, мурен, і тепер Підводне
Місто в небезпеці .

ЧАКЛУНСТВО: СПАДОК
Жанр: драма, жахи

Ханна щойно переїхала разом
із мамою до іншого міста. Тут у них
буде нова сім’я, а також, можливо,
нові друзі. У школі дівчину зустрічають вороже і одразу ж знаходяться
охочі поглузувати над нею. Разом
з тим з’являються і нові подруги.
Про цих трьох дівчат ходять чутки, що вони справжні відьми. Вони
проводять над Ханною ритуал посвячення і відтоді дівчина володіє
надприродніми здібностями.

Житомирський академічний обласний театр ляльок

ВІДЬМИ

Жанр: комедія, пригоди

Переосмислюючи улюблену історію для
сучасної аудиторії, візуально інноваційний фільм Роберта Земекіса розповідає
загадкову гумористичну та зворушливу
казку про юного сироту. Наприкінці 1967
року він їде жити до своєї люблячої бабусі
у містечко Демополіс, що у штаті Алабама.
Коли хлопчик та бабуся зустрічають кількох
гламурних, але насправді злих відьом,
вона мудро вирішує забрати юного героя
на дорогий курорт біля моря. На жаль,
вони прибувають туди десь тоді само,
коли Верховна Відьма збирає – під прикриттям – коліжанок з усього світу, щоб
втілити у життя свої підступні плани.

ВОЛОДАР ДРАКОНІВ
Жанр: мультфільм

Неймовірна історія про дружбу безпритульного хлопчика Бена зі срібним
драконом на ім’я Лунг. Герої перекочовують зі світу стародавніх легенд і
міфів до нашого урбаністичного сьогодення, де їм доведеться поринути у
пригоди, ідучи за мапою корабельного
щура і зустрічаючи на своєму шляху
найрізноманітніших чарівних істот.
Сила духу, самовідданість і доброта
допоможуть героям здолати всі труднощі і перешкоди.

(0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

"Язиката Хвеська"
24.10 об 11.00 та 13.00

"Принцеса Стрибунка"
25.10 о 12.00 та 14.00
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