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Подарунок від водоканалу  
на Новий рік:  

+ 30% ДО ТАРИФУ  
НА ВОДУ

Через кредит у Світовому банку 
житомиряни будуть змушені пла-
тити в наступному році на 30% 
більше за воду. Давайте згадаємо, 
що ж за кредит, та розберемось, 
за що ми в дійсності платимо с. 7

Для першої міської поліклініки  
закон не писаний, або Як хворих  
на COVID-19 примушують  
розповсюджувати хворобу с. 9 с. 6

Вісім тисяч гривень під  
ялинку: кого чекають виплати 
під час карантину
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Житомир перетворився на велику ковзанку: як 
у міській раді виправдовуються за нерозчищені дороги

Марія Кравчук

Авто, що руха-
ються зі швидкістю 
20 км/год, велика ков-
занка на тротуарах та 
люди, які ідуть додо-
му з думкою залиши-
тися живими, – саме 
так можна описати 
10 грудня у Житомирі.

Мокрий сніг та раптовий мо-
роз, на які не розраховували не 
тільки містяни, а й комунальники, 
огорнув усе місто та область. Між-
міські маршрутки та вантажні ав-
томобілі з 16:00 перестали курсу-
вати на час обробки спецтехнікою 
дорожнього покриття; міський 
транспорт, хоч із складнощами, 

але працював.
Ми звернулися до Олександра 

Шевчука, заступника міського го-

лови з питань діяльності виконав-
чих органів ради, за поясненням, 
чому ж у Житомирі запізно зре-

агували на повідомлення синоп-
тиків про погіршення погодних 
умов. Техніку могли запустити 
раніше, що запобігло б понад 
шістдесятьом ДТП, які у період 
з 13:00 10-го грудня до 9:00 11 груд-
ня трапились у місті.

«Ми не зреагували пізно. Я є 
свідком того, що тільки почалась 
негода – виїхав УАШ. Найперше 
посипаються мости, спуски та 
підйоми. Заздалегідь не було 
ніяких ознак негоди, проте було 
повідомлення, і всі машини були 
завантажені та підготовлені. Спо-
чатку пішов мокрий сніг, який мо-
ментально окутав усе місто, тому 
насамперед виїхали на мости, під-
йоми, спуски, шляхопроводи, по-
тім посипалися усі вулиці, по яких 
ходить громадський транспорт, 
і вже потім – другорядні вулиці», – 
зазначає Олександр Шевчук.

Заступник міського голови го-
ворить, що порівняно з Києвом 
у Житомирі спрацювали опера-

тивніше та доклали максимум 
зусиль, але були й труднощі.

«Порівняно з іншими міста-
ми, коли о 16:00 Служба автомо-
більних доріг у Житомирській 
і Київській областях обмежила 
весь рух вантажного та пасажир-
ського транспорту, наше місто 
не зупинилось, тролейбуси усі 
ходили згідно з графіком. Троту-
ари посипались, але неможливо 
моментально сипати усе місто, ко-
мунальники працювали до ночі, 
і сьогодні (11 грудня) я виїхав о 5-й 
годині ранку – більшість підпри-
ємств уже працювали.

Я вважаю, що зробили усе 
можливе, щоб місто не зупини-
лося. Для порівняння: весь Київ 
стояв у 10-бальному заторі. У нас 
все рухалося, громадський тран-
спорт працював. Були труднощі, 
але ми не можемо одночасно по-
сипати усе місто, є певний графік 
і певні протоколи», – наголошує 
Олександр Шевчук.

Незабаром стане відомо, 
коли житомирські 
школярі підуть  
на зимові канікули

Світлана Цимбалюк

Коли житомирські 
школярі підуть на 
зимові канікули, поки 
що невідомо. Однак є 
вірогідність, що інфор-
мацію з цього приводу 
повідомлять вже цього 
тижня.

Питання щодо зимових канікул 
у житомирських школах на сьогодні 
перебуває на стадії обговорення. 

Про це повідомила у коментарі 
журналістам «20 хвилин» заступ-
ниця директора департаменту 
освіти Житомирської міської ради 
Світлана Ковтуненко.

«Поки що невідомо, коли будуть 
зимові канікули. Зараз з’ясовуємо та 
чекаємо постанови, щоб не у ЗМІ 
її почути і не коментарі, а хочемо 
почитати, як написано: "заборо-
нити", "рекомендації" чи подібні 
слова. Але у нас з цього приводу 
є свої судження, і я думаю, що ми 
їх невдовзі оголосимо», – зазначила 
Світлана Ковтуненко.

Однак з’явилась інформація від 
батьків учнів деяких житомирських 
шкіл, що класні керівники попроси-
ли сплатити квитанції за харчуван-

ня дітей до 24 грудня, 
оскільки потрібно 
керівництву подати 
звітні документи. 
Тому зважаючи на те, 
що управління освіти 
під час карантину ор-
ганізацію освітнього 
процесу покладає на 
навчальні заклади, є 
велика вірогідність, 
що зимові канікули 
у школярів розпо-
чнуться вже наступ-
ної п'ятниці.

Житомирське ТТУ  
здасть на металобрухт 
20 тролейбусів та 2 трамваї

Валерія Наумова

У Житомирі 
20 тролейбусів та 
2 трамваї планують 
здати на метало-
брухт.

Основна причина – рухомий 
склад не підлягає ремонту та 
частково вже згнив, тому єди-
ний вихід із цієї ситуації – ви-
користати деталі старого облад-
нання як деталі донорів, а також 
здати залишок на металобрухт, 
аби отримати з цього якісь ко-
шти на забезпечення ЖТТУ.

Про це повідомив началь-
ник Житомирського трам-
вайно-тролейбусного управ-
ління Андрій Нечуйвітер.

«Справа в тому, що цей 
рухомий склад майже немож-
ливо відремонтувати, тому що 
він уже згнив. Враховуючи те, 
що ми отримуємо нові тролей-
буси, так чи інакше рухомий 
склад повинен був підлягати 
заміні, все, що ми зможемо 
зняти з них: запчастини – вони 
підуть на склад як донори для 
тих тролейбусів, які по цій мо-

дифікації у нас зараз працюють 
і ще їздять, можливо, ми змо-
жемо з них якісь запчастини 
зняти. Все інше буде здано на 
металобрухт, а кошти підуть 
на потреби підприємства», – ко-
ментує журналістам редакції 
«20 хвилин» фахівець.

Скільки отримає ТТУ за 
здачу металобрухту – сказати 
важко. Але приблизну вартість 
можна оцінити з огляду того, 
що відома вага транспорту та 
ціна за кілограм металу.

«Ми моніторимо ціну за 
метал. На сьогодні вартість 
металу близько 5,50–6 гривень 

за кілограм. Визначити, скільки 
конкретно отримає підприєм-
ство – важко. Один тролейбус 
важить близько 11 тонн. Але 
питання в тому, що ми з нього 
здамо. Якщо це будуть мости, 
двигуни і це піде на склад – то, 
звичайно, це основна маса ваги 
тролейбусу. Ще варто врахову-
вати, що там є і кольоровий 
метал, а це вже зовсім інша 
вартість», – пояснює Андрій 
Нечуйвітер.

У переліку на списан-
ня: тролейбуси ЗиУ, Skoda, 
ЮМЗ 1984–1995 років випуску 
і трамваї КТ-4–1984 випуску.
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З 2021 року у Житомирі й по всій Україні обслуговування 
споживачів має відбуватися українською мовою

Валерія Наумова

Уже з 16 січня 2021 
року обслуговування 
споживачів має пере-
йти на українську 
мову.

Отже, будь-які заклади, по-
чинаючи від кафе, ресторанів, 
магазинів, закінчуючи інтернет-
магазинами, при спілкуванні 
з клієнтами й відвідувачами 
мають використовувати держав-
ну мову. Виняток – якщо клієнт 
попросить звертатися до нього 
іншою мовою.

Про це на своїй сторінці 

у фейсбуку написав уповнова-
жений із захисту державної 
мови Тарас Кремінь: «Відпо-
відно до статті 30 Закону "Про 
забезпечення функціонування 
української мови як державної", 
всі надавачі послуг, незалежно 
від форми власності, зобов’язані 
обслуговувати споживачів і на-
давати інформацію про товари 
і послуги державною мовою. 
У супермаркеті та в інтернет-ма-
газині, у кав'ярні, банку, на АЗС, 
в аптеці чи бібліотеці, де б ти не 
був – обслуговування має бути 
українською».

За словами фахівців, у Жито-
мирі більшість послуг надається 
саме українською мовою, тому на 
місцевий бізнес такі нововведення 
серйозно не вплинуть.

«Думаю, що це серйозно не 
вплине на бізнес. Я переконаний, 
що у Житомирі всі володіють або 
розуміють українську мову, але 
не завжди її використовують. 
Це буде спонукати до ширшо-
го використання мови. Але і не 
обійдеться без конфліктів чи пі-
кантних ситуацій, де покупець 
або клієнт може бути незадово-
лений тим, що йому відповіда-
ють не українською мовою. Я б 
на це не звернув серйозної уваги, 
головне – що вже запустили цей 
процес. Це поступові кроки, які 
обов’язково розширять поле ви-
користання української мови як 
єдиної мови, як прописано у Кон-
ституції України», – пояснює по-
літичний експерт Володимир 
Піньковський.

Як житомиряни 
готуються до Нового 
року: ОПИТУВАННЯ

Лера Наумова

Новорічні свята набли-
жаються, а це означає, що 
більшість уже починає 
прикрашати оселю.

Незважаючи на те, що через карантин 
у багатьох новорічний настрій взагалі від-
сутній, люди все ж готуються до свят. Як 
житомиряни займаються підготовкою 
до Нового року, дізнавалися журналісти 
редакції «20 хвилин».

«У нас вдома вже з’явилася чудова 
ялинка, ми прикрасили будинок. Раніше 
ми готувалися десь за 10 днів до свята, 
а зараз, оскільки карантин, вирішили 
завчасно все зробити, щоб зайвий раз не 
їхати в магазини за іграшками та при-

красами», – пояснює Софія, 32 роки.
«Ще зарано щось прикрашати. Після 

святкування Миколайчика вже будемо 
ставити ялинку. Ми зазвичай всією сім’єю 
готуємо дім до свят, прикрашаємо його 
разом», – коментує Вероніка, 28 років.

«Звісно, настрій є, я свою кімнату вже 
прикрасив, а ялинку ставити будемо вже 
після Святого Миколая. Хочеться, щоб 
2021-й рік був хорошим для кожного», – на-
голошує Ілля, 14 років.

«З цим коронавірусом взагалі нічого не 
хочеться. Немає атмосфери свята, люди 
втомилися від цього всього», – ділиться 
Уляна, 36 років.

«Поки тільки в кімнатах повісили 
вогники, а ялинку ставимо ближче до 27 
числа. Та і немає сенсу так рано її стави-
ти. Чекаємо, коли продаватимуть ялинки 
вже у місті, натуральні, тоді вже буде 
справжня атмосфера свята», – зазначає 
Світлана, 40 років.

Бути скейт-парку 
у Житомирі чи не бути – 
ось у чому питання

Марія Кравчук

Мережею та усім містом 
шириться новина про те, 
що підрядна компанія, яка 
займається будівництвом 
скейт-парку у Житомирі, не-
якісно виконала свої роботи.

Суть ось у чому: підрядна компанія, 
яка виконує будівництво скейт-парку на 
Новому бульварі у Житомирі, поклала 
верхній шар покриття на майданчику 
не за технологією, виправдовуючи свою 
халатність погодними умовами.

Радник міського голови Олександр 
Черняхович розповів, що приймати ро-
боти поки не планують.

«Роботи ще йдуть, роботи не закінчені 

та не прийняті. Не будемо підіймати шум 
раніше часу, зараз ведуться роботи на 
об’єкті, ми не хочемо, щоб ЗМІ заважали 
людям працювати над об’єктом.

"Дурням половину роботи не показу-
ють" – я так скажу, давайте, коли об’єкт буде 
зданий і ми його приймемо, тоді й будемо 
все коментувати, розповімо про труднощі, 
з якими стикнулися, і все решту», – говорить 
радник міського голови.

Скажу від себе: дурням, можливо, й не по-
казують, а відзвітуватися перед громадськістю 
варто було б, будуєте ж за гроші житомирян.

Підрядна компанія має встигнути усу-
нути свої недоліки до кінця року згідно 
з контрактом.

«Підрядна компанія зараз робить все 
для того, щоб встигнути до нового року, 
якщо не встигнуть, це буде їхня відповідаль-
ність», – резюмував Олександр Черняхович.

Постає вже інше питання: чи встигнуть 
вони це зробити за три тижні, а якщо 
і встигнуть, чи будуть ці роботи якісними?
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У Житомирському гідропарку  
з’явилась нова локація – Зелений театр

Марія Кравчук

Новий культурний 
простір облаштували 
студенти Житомир-
ської політехніки.

Ми поспілкувалися з доцен-
том кафедри екології Державного 
університету «Житомирська по-
літехніка» Іриною Давидовою, яка 
курувала студентами, що створю-
вали даний проєкт.

Пані Ірина розповіла, як саме 
зародився такий проєкт і що на-
дихнуло студентів на його ство-
рення:

«Все розпочалось з того, що 
свого часу я вела дисципліну 
"Ґрунтування екологічних про-
єктів". У межах цієї дисципліни 
я намагалась пояснити своїм сту-
дентам, що таке екологічні проєк-
ти, яким чином вони виконуються, 

якого вони бувають рівня.
Як приклад, було наведено 

міський фестиваль "Майстерня 
міста", у межах якого є можливість 
подавати проєкти. Я запропону-
вала студентам, що ми будемо 
протягом пар розробляти певні 
ідеї на іспит і, якщо буде щось 
цікаве, це реалізуємо і подамо 
на конкурс. У межах "Майстерні 
міста" ми й реалізували проєкт 
"Зелений театр".

У мене був дуже активний 
студентський колектив, вони за-
хопилися цією ідеєю і вирішили 
створити культурний простір. Я зі 
свого боку їх координувала», – го-
ворить Ірина.

Початковий проєкт перед-
бачав встановлення проектора та 
проведення світла, але виявилось, 
що це проблематично.

«Спочатку ми розраховували 
на більшу суму: хотіли поставити 
проектор і провести світло, але на-
штовхнулись на проблему зберіган-
ня техніки», – каже Ірина Давидова.

Облаштування території 
тривало 3 місяці включно з роз-
чищенням території та підготов-
кою. Багато часу забрали роботи 
з виготовлення вуличних меблів. 
Ірина Давидова розповідає: «Сту-
денти самі знайшли в гідропарку 
ділянку. Територія була завалена 
брудом та листям, заросла ака-
цією – розчисткою зайнялись 
студенти та волонтери. Це місце 
вже десятки років не використо-
вувалось, колись ще за радянських 
часів там ніби було кафе під від-
критим небом.

Побудовою самого оснащення, 
лавочок і всього решти займався 
дизайнер».

Відкриття ділянки пройшло 
під час фестивалю «Майстерня 
міста», хоча й не все, що було за-
думано, вже реалізували.

«Якщо взяти територію театру 
загалом, її можна умовно поді-
лити на дві частини: перша – це 
там, де сцена, лавки, є можливість 
проведення лекцій, концертів, 

перегляд фільмів. Друга частина – 
така собі релакс-зона: там є аль-
танка, лава і трохи пізніше, коли 
будуть сприяти погодні умови, 
ми плануємо зробити столики 
для гри в шахи чи проведення 
групових робіт.

Відкрити локацію ми плану-
вали досить швидко, але, на жаль, 
так не склалося. Ми змогли зачис-
тити ділянку, розпочати роботу, 
і у вересні цього року на "Майстер-
ні міста" у нас була готова лише 
частина зі сценою, і відкриття ми 
робили з незакінченою ділянкою.

У майбутньому ми плануємо 

розширити територію, можливо, 
провести освітлення. Тому це ще 
не фінал», – стверджує координа-
торка проєкту Ірина Давидова.

Також предбачається створен-
ня онлайн-календаря, щоб не було 
накладок подій. Вести його будуть 
студенти. І буде дошка оголошень 
біля самого майданчика, де можна 
буде вивісити анонси.

Пані Ірина висловила велике 
прохання до житомирян, які про-
гулюються та будуть відвідувати 
Зелений театр, – не смітити як на 
локації, так і на території усього 
гідропарку.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ,  
ЩОБ ОТРИМАТИ  

8000 ГРН ДОПОМОГИ:

• мати відкритий банківський рахунок за стандар-
том IBN;

• зареєструватися в порталі або в додатку «Дія»;
• подати заяву на отримання коштів до 21 грудня 

2020 року включно.

Вісім тисяч гривень під ялинку:  
кого чекають виплати під час карантину

Світлана Цимбалюк

З 14 по 21 грудня 
ФОПи та наймані 
працівники мають 
можливість подати 
заявку на отримання 
одноразової мате-
ріальної допомоги 
в розмірі 8 000 грн.

Оформити заявку на отри-
мання коштів можна до 21 грудня 
включно, а виплати мають здій-
снити до 31 грудня. На них у Фонді 
боротьби з COVID-19 передбаче-
но 12 млрд грн. Однак варто за-
значити, що і тут є свої нюанси, 
оскільки отримати компенсацію 
зможуть не всі.

Щоб отримати допомогу, 
потрібно відповідати  
низці критеріїв

Одноразову державну допо-
могу отримають ФОПи, які вчас-
но платили податки, ЄСВ, заре-
єстровані не менше 3-х місяців, 
а основний їхній вид діяльності, 
так званий КВЕД, підпадає під 
список заборон і обмежень на 
період карантину. Це значить, що 
вони втратили прибуток повністю 

або ж частково. Водночас ФОП не 
має бути найманим працівником.

Також кошти отримають і на-
ймані працівники, які втратили 
роботу або заробітну плату вна-
слідок впроваджених карантин-
них обмежень. Однак також ма-
ють бути дотримані певні умови. 
Основний КВЕД роботодавця 
має підпадати під карантинні 
обмеження, організація нараху-
вала ЄСВ за III квартал 2020 року, 
середня заробітна плата найма-
ного працівника не перевищує 
30 тис. грн на місяць за III квартал, 
за сумісництвом ви не займаєте 
ще якусь посаду в компанії.

Як отримати одноразову 
грошову виплату

Заяву для отримання допо-
моги потрібно оформити на пор-
талі «Дія» або в його мобільному 

додатку до 21 грудня.
Для того щоб авторизуватись 

на порталі, потрібно мати елек-
тронний підпис. У разі відсутності 
його можна отримати у одно-
го з кваліфікованих надавачів 
електронних довірчих підписів, 
в особистому кабінеті Приват24 
або в одному з відділень банку, 
у МВС та Державній податковій 
службі. Увійдіть в особистий ка-
бінет на сайті diia.gov.ua, якщо 
такого не маєте – зареєструйтесь. 
У розділі «Послуги» оберіть пункт 
«Одноразова матеріальна допо-
мога ФОПам та найманим пра-
цівникам». Ваші дані автоматично 
перевіряться в Реєстрі застрахо-
ваних осіб Пенсійного фонду на 
відповідність умовам отримання 
допомоги. Після цього потрібно 
підтвердити поточне місце роботи 
та ввести номер свого грошового 
рахунку у форматі IBAN. Пере-

вірте заповнені дані та надішліть 
заяву. Очікуйте зарахувань на ваш 
рахунок до 31 грудня.

Якщо ж цю процедуру будете 
здійснювати у мобільному додатку 
«Дія», необхідно авторизуватись за 
допомогою Приват24, Monobank 

або BankID НБУ. У розділі «Послу-
ги» перейти до пункту «Отримати 
допомогу». Знову ж таки ваші дані 
автоматично перевірять, після 
чого введіть гривневий рахунок 
та очікуйте підтвердження про 
опрацювання заявки.
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ПОДАРУНОК ВІД ВОДОКАНАЛУ  
на Новий рік: + 30% до тарифу на воду

Марія Кравчук

НКРЕКП (Націо-
нальна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфе-
рах енергетики та 
комунальних послуг) 
схвалила підвищення 
тарифу на передачу 
електроенергії. Це, на 
перший погляд, не по-
винно було торкнути-
ся кінцевого спожива-
ча, проте дає поштовх 
для подорожчання 
усього спектру кому-
нальних послуг для 
населення.

У зв’язку з цим у Житомирі, 
як і у всіх українських містах, 
планують підвищити тарифи на 
холодну воду у 2021 році.

Немає єдиного тарифу на воду 
по Україні. Ціна залежить від об-
ласті і навіть від конкретно міста. 
Відповідно, і підняття цін у містах 
відбувається незалежно одне від 
одного. Так, ціна на холодну воду 
по Україні зросте в середньому 
на 20%.

Як зміняться тарифи на 
холодну воду у 2021 році

Відносна стабільність збері-
гається тільки у грудні, а з січня 
почнуть діяти нові чинники, які 
дійсно створюють передумови 
для зростання тарифів. І перший 
з них – це зростання мінімальної 
зарплати з 5 000 грн відразу до 
6 000 грн. Крім того, з наступного 
року, можливо, ще збільшиться 
і тариф на передачу електро-
енергії – до 400 грн/МВт-год. Всі 
ці фактори, як обіцяють у комі-
сії, будуть вивчатися, а витрати 
водоканалів – перераховуватися. 
І хоча точні цифри поки ніхто не 
озвучує, можна прогнозувати, що 
в наступному зростанні тарифів за 
воду і водовідведення не уникнути.

Тарифи на холодну воду для 
населення зростуть у всіх містах 
у 2021 році. Востаннє їх перегля-
дали у лютому цього року, тоді 
у Житомирі ціна за водопостачан-
ня зросла на 30,5%.

НКРЕКП 20 листопада опри-
люднила проєкт тарифів на во-
допостачання та водовідведення 
у 2021 році. Це ще не остаточні 
тарифи, але цілком ймовірно, що 
саме такі цифри + ПДВ українці 
побачать у платіжках наступного 
місяця.

Ознайомившись з проєктом 
рішення та додавши до ціни ПДВ, 
ось який тариф ми отримаємо 
у Житомирі – 29, 87 гривні.

Тариф на воду встановлює 
не місцева влада, а Національна 
комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг. Ко-
місія бачить доцільність у такій 
відмінності цін, зважаючи на 
різні обставини в регіонах: до-
ступ до води, ціни на електро-
енергію, середню зарплату та 
інші фактори.

«Наше підприємство є ліцен-
зіатором Національної комісії, 
що здійснює регулювання та-
рифів енергетики та комуналь-
них послуг. Ми подаємо роз-
рахунки, а Національна комісія 
встановлює нам тарифи після 
перевірки та корекції цих роз-
рахунків», – говорить директор 
КП «Житомирводоканал» та ві-
це-президент асоціації «Укрводо-
каналекологія» Андрій Нікітін.

В око впадає різниця відсотку 
зростання вартості води у Жито-
мирі з іншими містами: у деяких 
ціна зросте всього на 10%. Ми за-
питали у Андрія Нікітіна: «Чому, 
до прикладу, у Хмельницькому 
ціна на воду зросте всього на 10%, 
а у Житомирі аж на 30%?».

«Якщо ми беремо Хмельниць-
кий, до прикладу, і Житомир, то 
порівнювати не дуже коректно, 
бо Хмельницький не має креди-
ту у Світовому банку, і найбільша 
дольова участь у тарифі нашого 
міста – це повернення коштів Сві-
товому банку.

Другий момент – це капіталі-
зація підприємства: наприклад, 
місто Житомир побудувало но-
вий водопровідний колектор, 
і він став на баланс нашої ком-
панії, то амортизація на цей 
колектор зростає із структури 
підприємства, кошти від аморти-
зації переводяться на інвестицій-
ну програму, і у висновку вона 
збільшується завдяки введенню 
в експлуатацію нових об’єктів», – 
зазначає Андрій Нікітін.

Чому ціни зростають?
Тариф на воду, крім самої води, 

складається також із супутніх 
витрат, таких як електроенергія, 
зарплати працівникам, податки 
та амортизація обладнання.

Директор КП «Житомирво-
доканал» Андрій Нікітін розпо-
вів, як кожен фактор впливає на 
кінцевий тариф:

«Основні складові, з яких 
складається тариф на воду у Жи-
томирі: 35% – заробітна плата 
працівників підприємства. Друга 
позиція – інвестиційна програма, 
в яку входять кошти на капіталіза-
цію підприємства, тобто будівни-
цтво нових об’єктів та реконструк-
ція тих, що ми вже маємо. Також 

сюди входить повернення креди-
ту Світовому банку – 21%. Третя 
складова – це витрати на електро-
енергію – 20%. Четверта – реагенти 
складають 6%; п’ята – податки 5%. 
Шоста – відкачка води сторонніми 
організаціями. Поясню: у "Жито-
миртепрокомуненерго" на балансі 
перебувють дані теплові пункти, 
які включають в себе насосні 
станції, яких на балансі "Жито-
миртепрокомуненерго" близько 
шістдесяти, і за послугу відкачки 
ми сплачуємо цій організації 5%. 
Сьома – матеріали на виконання 
планово-попереджувальних робіт, 
тобто це заміна трубопроводів, 
різного роду ремонтні роботи – 
4%. Пункт "все інше" – це 4%».

Заробітна плата
У 2020 році мінімальна зарпла-

та виросла. Наприкінці минулого 
року вона становила 4 173 гривні, 
після чого її підвищили до 4 723 
гривень. У вересні цього року «мі-
німалка» виросла до 5 тисяч, а ще 
за місяць становитиме 6 тисяч. Се-
редня зарплата також виросла за 
останній рік з 10 637 гривень до 
майже 12 тисяч гривень у вересні. 
Тож зрозуміло, що витрати водо-
каналів виросли.

Ціна на електроенергію
Ціни на електроенергію для 

підприємств куди вищі за піль-
гові ціни для населення. Через 
зменшення споживання в Україні 
зменшували частку дешевої атом-
ної енергетики і збільшили частку 
ТЕС та «зелених» виробників, що 
вплинуло на ціну. Також в Україні 
з 1 грудня тариф на транспортуван-
ня електроенергії для всього бізнесу 
знову підстрибнув майже на 30%.

«Зараз всіх українських ви-

робників заганяють в той стан, де 
вони будуть неконкурентноздатні 
і на зовнішніх ринках, і навіть на 
внутрішніх. Тому що імпортова-
ний продукт зараз буде вигравати 
конкуренцію в українського про-
дукту. Зрозуміло, що це – шлях 
в нікуди», – розповідає Андрій 
Нікітін у коментарі одному з укра-
їнських ЗМІ.

Головна причина підвищення 
тарифу Укренерго – необхідність 
платити виробникам «зеленої» 
енергетики. Україна продовжує 
виплачувати найвищий у світі 
«зелений» тариф, який лежить 
тягарем на всій країні.

Андрій Герус, голова Комітету 
з питань енергетики та житлово-
комунальних послуг, зазначає: 
«Це досить складно для такої 
небагатої країни, як Україна, ви-
плачувати “зелені” тарифи, які 
в 2–2,5 раза вищі від аналогічних 
тарифів в Європі. Якщо в нас такі 
тарифи є, якщо ми їх приймає-
мо, значить уряд повинен шукати 

комбінацію інструментів, щоб їх 
виплачувати».

Ремонти та інвестиції
Повідомлення про перебої 

в роботі чи відключенні води на 
певних вулицях вже стали доволі 
звичними у Житомирі. І часто 
виною цьому є ремонтні роботи, 
адже ступінь зносу – високий.

Для того щоб замінити во-
допровідні мережі та насосне 
обладнання, збудувати станції 
очистки води, впровадити систему 
автоматизації та диспетчеризації, 
побудувати нові та реконструюва-
ти існуючі аеротенки з системою 
розчиненого кисню, «Житомир-
водоканал» був змушений взяти 
кредит у Світовому банку на суму 
40 млн доларів США.

Кредит Світового банку
Кредит Світового банку жито-

мирянам ще залишилось випла-
чувати 13 років. Ми поцікавились 
у пана Андрія, чи може міська 
влада допомогти із виплатою кре-
диту. Якщо коротко, може, але не 
зобов’язана.

«Термін погашення кредиту 
у Світовому банку згідно з контр-
актом – до 2033 року. Згідно з до-
говором зі Світовим банком На-
ціональна комісія має закладати 
в тариф кошти на повернення Сві-
товому банку. У разі, якщо з яки-
хось причин Національна комісія 
не встановлює цей тариф, то міська 
рада може допомагати нам.

З будь-якої точки зору кошти 
на погашення кредиту Світового 
банку у будь-якому разі – це кошти 
жителів, вони надходять через 
тариф або через податки жите-
лів міста. Найсправедливішим 
шляхом відшкодування кредиту 
є через тариф, бо він розповсю-
джується однаково на усіх спожи-
вачів водопостачання», – говорить 
Андрій Нікітін.

Нагадаємо, що роботи з реалі-
зації проєкту від Світового банку 
розпочали весною 2018 року із за-
міни мереж та будівництва нових 
очисних споруд.

СТРУКТУРА ТАРИФУ  
на холодну воду у Житомирі
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ПП «Компанія РОС»: вигідно 
відрізняємось від інших!

Найкраща нагоро-
да – це довіра клієнта 
Найкращі, найпро-
гресивніші, найдина-
мічніші, найчесніші 
та найнадійніші. 
З таким гаслом при-
ватне підприємство 
«Компанія РОС» 
успішно надає послу-
ги для своїх клієнтів 
вже більше 10 років.

ПП «Компанія РОС» – ви-
робничо-будівельна Компанія, 
яка з 2008 року займається ви-
готовленням металопластикових 
та алюмінієвих вікон і дверей, 
світлопрозорих фасадів, про-
єктуванням, будівництвом та 
обробкою металу. Продукція 
виготовляється на власному су-
часному виробництві, відповідає 
всім технологічним нормам та 

потребам замовників.
Якщо ж вам потрібно виго-

товити проєкт на будівництво 
з нуля або ж зробити капіталь-
ний ремонт, то це теж абсолют-
но не проблема. Саме «Ком-
панія РОС» може допомогти 
у цьому питанні, оскільки має 
всі ліцензії та необхідні дозволи 
для виконання будівельних та 
проєктно-вишукувальних ро-
біт. І це ще раз доводить, що 
Компанія не стоїть на місці та 
тримає європейський рівень 
серед інших підприємств, які 
надають подібні послуги.

У процесі діяльності підпри-
ємство нарощує свої можливості 
і створює усі умови для того, щоб 
удосконалюватись та ставати ще 
краще. Тут працює висококвалі-
фікована команда професіоналів, 
котра не тільки якісно та опера-
тивно виконає роботу, а і надасть 
замовнику корисні поради.

Неодмінно у своїй роботі Ком-
панія прагне взаємодіяти з парт-
нерами і замовниками, створюючи 
комфортне ділове середовище на 

всіх етапах співпраці, підтверджу-
ючи свої наміри не тільки вигід-
ною комерційною пропозицією, 
але і реальним виконанням всіх 
зобов'язань.

Варто відмітити, що про-
дукція пропонується не тільки 
за вигідною ціновою політикою, 
а і можливістю взяти її у розстроч-
ку. Кожен клієнт може звернутися 
до Компанії та отримати безвідсо-
тковий кредит на найвигідніших 
умовах. Крім того, покупка товарів 
здійснюється за фіксованою ці-
ною, і у разі підвищення вартості 
чергові платежі ви будете сплачу-
вати за тою ж ціною, яка була на 
момент придбання.

ПП «Компанія РОС» займає 
одну з лідируючих позицій у Жи-
томирській області та входить 
в топ-трійку виробників, має ба-
гато нагород та визнання кращих 
товарів серед національних вироб-
ників. Однак у Компанії вважають, 
що найкраща їхня нагорода – це 
довіра клієнта.

Керівництво підприємства 
зазначає, що цілі, які були вста-

новлені у цьому році, навіть незва-
жаючи на карантинні обмеження, 
вдалось досягти. Однак на цьому 
зупинятися не збираються і на-

голошують на тому, що у наступ-
ному році підприємство чекають 
зміни, а клієнтів – нові приємні 
відкриття.

«Чистий дім Житомир» –  
це чистота і затишок  

у вашому домі!
Марія Кравчук

Хімчистка «Чистий дім» 
вже роками є лідером у сфе-
рі надання послуг не тільки 
житомирянам, а й жителям 
інших областей.

Якість виконаних робіт на високому рів-
ні. Це може підтвердити моніторинг сту-
пеня добротності реалізованих замовлень: 
відмінний результат – ідеальна чистота.

Ми поспілкувалися з директором під-
приємства Наталією Юхимчук і з перших 
вуст довідалися про весь спектр роботи 
компанії «Чистий дім».

�� Наталіє, розкажіть, будь ласка, 
як довго Ваша компанія на ринку 
послуг.

• Наша хімчистка відкрилася ще у дале-
кому 2009 році. Як сьогодні, пам̀ ятаю цей 
особливий день – п’яте липня. Саме того 
дня ми активно розпочали свою роботу.

До речі, у дуже короткий часовий про-
міжок за рішенням установчих зборів ке-
рівником підприємства обрали мене. Тоді 
я одразу відчула всю відповідальність за 
покладені на мене обов̀ язки і вирішила, 
що, беручись за ведення клінінг-бізнесу 

та надаючи людям послуги хімчистки, по-
трібно викладатися на повну у своїй роботі.

Я порадилася зі своїм чоловіком Вален-
тином, і ми прийняли рішення полетіти 
до Іспанії з робочим візитом. Ця поїздка 
виявилася дійсно продуктивною, оскільки 
нами було запозичено новітні технології 
у цій сфері, а також придбані найновітні-
ші реактиви та плямовивідники у наших 
європейських колег.

�� Які послуги ви надаєте, крім 
хімчистки одягу?

Вектор направлення дуже різний. 
ТОВ «Чистий дім» дійсно є універсальною 
фірмою, що може задовольнити навіть най-
вибагливішого клієнта. Ми можемо не лише 
почистити одяг, диван чи навіть килим, а й 
ще пропонуємо прибирання квартир, мит-
тя вікон та фасадів як в особистому житлі, 
так і в комерційних приміщеннях.

�� Чи маєте особливі (новітні) 
технології чистки речей та при-
бирання помешкань?

Певні секрети та технології безперебійно 
успішної роботи все ж таки є. Зараз ми має-
мо технології сухого чищення, екочищення 
та навіть аквачищення.

Найцікавіше – те, що наша компанія 
настільки наполегливо та сумлінно береться 
за роботу, що нам навіть під силу прання 
речей з текстилю, шкіри та штучного хутра. 
І для нашого міста це дійсно дуже солідно.

Скажу навіть більше, завдяки цим тех-
нологіям ми змогли не просто завоювати 
авторитет серед своїх конкурентів, а й під-
нести нашу хімчистку ще на один щабель 
вище серед інших представників надання 
сфери послуг у м. Житомирі.

«Чистий дім» надає послуги різного 
роду складності:

• хімчистка і екочистка, виведення 
плям і запахів з м'яких меблів (дивани, 
крісла, стільці – кімнатні та офісні, стільці 
кінотеатрів і готелів, килимів, ковроліну, 
килимових доріжок, кухонних куточків);

• хімчистка штор, тюлів, ламбрикенів 
(працівники виконують прасування, а та-
кож прасують вже повішені речі);

• екочистка пледів, ковдр і подушок 
(будь-який наповнювач), матраців, нама-
трацників, салонів автомобілів і багатьох 
інших тканинних поверхонь;

• хімчистка, прання і прасування, виве-
дення плям з постільної і столової білизни 
(скатертини, чохли, серветки).

Компанія також надає  
клінінгові послуги:

• прибирання різної складності: гене-
ральне, разове, експрес, контрактне. При-
бирання після ремонту або будівництва, 
після заходів квартир, будинків, котеджів, 
заводів, кафе, магазинів, дитячих садків, 
шкіл, підприємств, офісів.

Мийка фасадів та вітрин:
• миття вікон, балконів, еркерів, вітрин, 

вітражів, фасадів, рекламних вивісок, сіті-
лайтів.

Хімчистка одягу:
• пуховики, куртки, пальто, весіль-

ні сукні. Працівники виконують хім-
чистку дублянок (без фарбування) та 
можуть вивести плями різного ступеня 
забруднення.

Компанія наголошує, що працює ви-
ключно сертифікованими засобами, що 
не шкідливі для здоров’я людей і тварин.
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Як оформити право 
приватної власності 
на земельну частку 
(пай), на яку було  
видано свідоцтво 
(сертифікат)

Нещодавно внесеними змі-
нами до статті 13 Закону України 
«Про порядок виділення в на-
турі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних 
часток (паїв)» було визначено 
поняття “незатребувана земельна 
частка (пай)”, до яких відносять 
земельні частки (паї), на які було 
видано свідоцтва (сертифікати), 
але вони не були виділені в на-
турі (на місцевості), відповідно 
до нового законодавства.

У разі, якщо до 1 січня 2025 
року власник невитребуваної 
земельної частки (паю) або 
його спадкоємець не оформив 
право власності на земельну 
ділянку, він вважається таким, 
що відмовився від одержання 
земельної ділянки.

Саме з таким питанням до 
Олевського бюро правової допо-
моги звернувся громадянин для 
отримання консультації відносно 
оформлення права власності на 
земельну частку (пай) на підставі 
сертифікату. Консультацію з да-
ного питання надав фахівець 
Олевського бюро правової до-
помоги Максим Завірський.

Для оформлення права при-
ватної власності на земельну 
частку (пай) особі, яка отримала 
відповідне свідоцтво (сертифі-
кат), або її спадкоємцю потрібно 
здійснити наступні дії:

– По-перше, необхідно 
отримати рішення про надан-
ня дозволу на розробку доку-
ментації із землеустрою. Якщо 
розпайована земельна ділянка 
розташована в межах населе-
ного пункту, таке рішення при-
ймається органом місцевого 
самоврядування (це можуть 
бути сільська, селищна чи міська 
ради або відповідна об'єднана 
територіальна громада). У разі, 
якщо земельна ділянка розта-
шована за межами населеного 
пункту, рішення приймає дер-
жавний орган – обласне управ-
ління Держгеокадастру України.

Важливо знати, що у листо-
паді 2020 року уряд України 
розпочав процедуру земельної 
децентралізації. Це означає пе-
редачу права розпоряджатися 
землями сільськогосподарського 
призначення державної власнос-
ті від органів Держгеокадастру 
до об'єднаних територіальних 
громад. Отже, після завершення 
процесу децентралізації єдиним 
органом, до якого необхідно 
звернутися з клопотанням про 
надання дозволу на розроблен-
ня документації із землеустрою, 
буде об'єднана територіальна 
громада, на території якої роз-
ташована земельна ділянка.

Закінчення у № 39

КОЛОНКА

Для першої міської поліклініки закон 
не писаний, або Як хворих на COVID‑19 
примушують розповсюджувати хворобу

Марія Кравчук,  
      Руслан Мороз

У житомирських 
лікарнях хворим на 
COVID-19 пропо-
нують самостійно 
добиратися в поліклі-
ніку на громадському 
транспорті.

На сьогодні в Україні, як 
і у всьому світі, найболючіше пи-
тання – це боротьба з COVID-19. 
Зі страхом усі ми без виключення 
слідкуємо за звітами представни-
ків верхньої ланки влади і чека-
ємо, що пандемія закінчиться. 
Також свідомо надягаємо мас-
ки і піклуємося про стан свого 
здоров’я. Але що трапляється на-
справді, коли людина все ж таки 
захворіла? І чи все так, як нам роз-
повідають з екранів телевізорів?

До нашої редакції звернулась 
жителька Житомира із власною 
історією, як це хворіти на коро-
навірус у Житомирі.

«2 листопада захворів мій чо-
ловік, у якого піднялась темпе-
ратура до 38,2, він ледь прийшов 
з роботи, крім того, у нього був 
сильний задушливий кашель. 
Я відразу зателефонувала його 
сімейному лікарю і повідомила 
про все», – говорить Тетяна.

Лікарка сказала прийти хво-
рому наступного дня і забрати 
електронне направлення на рент-
ген. Тетяна з чоловіком чекати 
наступного дня не мали наміру 
і в той же день за власні кошти без 
направлення провели рентген-об-
стеження. Одразу виникло питан-
ня: як хворого з температурою 38,2 
пропустили в поліклініку, адже 
на вході вимірюють температуру?

«На вході чоловіку "вимірювач" 
температури взагалі показав 35,9 
град., хоча в ізоляторі термометр 
показав 38,2 – робіть висновки, як 
вимірюють!» – каже жінка.

Після обстеження лікарка від-
мовилась робити запис у картку 
хворого, оскільки, за її словами, 
прийом хворих закінчився (було 
близько 19:00), і сказала приходи-
ти наступного дня – тоді й у карт-
ку запишуть.

Також Тетяна розповіла, як на-
ступного дня вона привела в по-
ліклініку хворого з підозрою на 
COVID-19 чоловіка і як у загальній 
черзі понад дві години вони ви-
стояли, аби почути від сімейного 
лікаря, що потрібно приймати 
парацетамол. Жінка зазначила, 
що 5 листопада ПЛР-тест у чолові-

ка показав позитивний результат. 
Але незважаючи на все це, 9 лис-
топада хворому лікарка наказала 
прийти в поліклініку і забрати на-
правлення на рентген, при цьому 
вистояти знову-таки у загальній 
черзі до сімейного лікаря.

Громадський транспорт 
є небезпечним, оскільки 
до 30% заражень коро-
навірусною хворобою 
відбувається саме 
у ньому.

Про це заявив глава Держпо-
требслужби Києва Олег Рубан: 
«Згідно з епідрозслідуваннями, 
які ми проводимо з березня, 
20–30% інфікувань відбувається 

саме у транспорті. Саме у марш-
рутних таксі через недотримання 
правил».

Щодня ЗМІ пишуть та показу-
ють, як країна бореться з хворо-
бою – навіть розглянуто питання 
запровадження повного локдауну. 
Але, мабуть, це не для першої 
міської поліклініки?

Через декілька днів захворіла 
і Тетяна. Її історія майже анало-
гічна. Відміна лише в тому, що за-
відувачка амбулаторії категорично 
відмовлялась, всупереч призна-
ченням сімейного лікаря, давати 
дозвіл на проведення, наприклад, 
ПЛР-тесту.

Ще 4 грудня 2020 року жито-
мирянка Тетяна звернулася до 
лабораторії та за власні гроші 
здала тест на коронавірусну ін-
фекцію. До цього часу в неї вже 
розвинулася лівобічна пневмо-
нія, та при рентгенівському до-
слідженні було чітко поставлено 
діагноз: лівобічна сегментарна 
пневмонія Co-RADS-3. До того ж 
на рентгенограмі також візуалі-
зувалася ділянка легеневої тка-
нини по типу матового скла, що 
на сьогодні вважається типовою 
ознакою коронавірусної інфекції.

«Я за свої гроші здала тест, і мені 
сказали йти в поліклініку! В автобусі 

і по дорозі в поліклініку не заража-
ють ковідом?» – обурюється жінка.

Незважаючи на пневмонію та 
температуру під 39 градусів, жінка 
була вимушена їхати в лікарню 
на громадському транспорті. Ви-
падок жахливий – мабуть, гіршого 
покарання для хворого на двобіч-
ну пневмонію не вигадаєш.

«Чому хворих на COVID-19 
з підтвердженим діагнозом та пнев-
монією змушують добиратися до 
поліклініки на громадському тран-
спорті?» – це питання ми поста-
вили заступниці Житомирського 
міського голови Марії Місюровій.

«Я ж не знаю, який це був лікар, 
як і що. Жінка повинна була викли-
кати швидку допомогу для госпіта-
лізації в міську лікарню. Оскільки 
температура під 39, вона мала ви-
магати, щоб її забрала швидка», – 
говорить Марія Місюрова.

Пані Тетяна направила скар-
гу у МОЗ і Офіс Президента. 
10 грудня чоловіку Тетяни за-
крили листок непрацездатності 
(лікарняний), не проводячи контр-
ольних аналізів крові та знімків, 
не кажучи про контрольний тест 
на COVID-19. Крім того, довідку 
про те, що наразі він перебуває як 
контактна особа в контакті з хво-
рою на COVID-19 Тетяною, навіть 
не долучили до медичної картки.

Тим часом у Тетяни, окрім 
далеко не долікованої пневмонії, 
сталося ще й загострення тонзи-
літу. Але і це не зупинило лікарів 
закривати Тетяні лікарняний.

Цікаво, кому роз’яснює міністр 
охорони здоров’я щодо проведен-
ня тестування і для кого вводять 
повний локдаун, якщо у Жито-
мирі хворих на коронавірусну 
хворобу примушують ходити 
містом, їздити в автотранспорті 
і заражати інших інфекційною 
хворобою.
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Що робити, якщо ваше авто 
евакуювали на штрафмайданчик

Світлана Цимбалюк

Припаркували-
ся і пішли по своїх 
справах, а повернув-
шись не побачили 
свого авто? Відразу 
виникає думка – ви-
крали. Але не поспі-
шайте панікувати, 
можливо, ви пору-
шили правила пар-
кування і його еваку-
ювали поліцейські.

Журналісти «20 хвилин» роз-
биралися, в яких випадках ваш 
автомобіль можуть евакуювати 
та як діяти, якщо так сталося.

Коли патрульні можуть 
евакуювати авто

За 2020 рік у Житомирі па-
трульні поліцейські внаслідок 
порушення водіями правил 
дорожнього руху евакуювали 
на штрафмайданчик 174 автомо-
білі. Однак згідно законодавства 
евакуювати не можна будь-який 
неправильно припаркований ав-
томобіль, а тільки такий, який 
істотно перешкоджає дорож-
ньому руху. Якщо патрульні по-
ліцейські виявляють автомобіль, 
який здійснює зупинку або сто-
янку з порушенням ПДР і сут-
тєво перешкоджає дорожньому 
руху, вони повинні здійснити 
його тимчасове затримання – ви-
кликати евакуатор і відправити 
такий автомобіль на штрафмай-
данчик. У випадках, коли водій 
знаходиться на місці події, ева-
куація автомобіля-порушника 
не проводиться. Патрульний 
поліцейський виписує водієві 

штраф, після чого той повинен 
прибрати автомобіль з місця, 
де парковка, зупинка або сто-
янка заборонені. Якщо ж водій 
з'являється на місце вже після 
того, як поліцейський викликав 
евакуатор, виклик останнього 
скасовується і евакуація не про-
водиться, навіть якщо евакуатор 
вже прибув за таким викликом.

«Основною умовою д л я 
евакуації є те, щоб автомобіль 
був залишений власником з по-
рушенням правил дорожнього 
руху: порушення правил зу-
пинки, стоянки або ж зупинка 
на місцях, визначених для осіб 
з інвалідністю. І другою осно-
вною умовою є те, щоб авто-
мобіль суттєво перешкоджав 
дорожньому руху: пішоходам 
або ж іншим транспортним за-
собам. Тобто він стоїть в такому 
місці, що унеможливлює про-
їзд або ж його ускладнює. Це 
основні дві умови для того, щоб 
автомобіль евакуювали. При-
водом для евакуації може бути 
дзвінок на лінію 102 з приводу 
того, що залишений автомобіль 
перешкоджає руху або порушує 

правила дорожнього руху. Після 
дзвінка патрульні виїжджають 
на місце і якщо дійсно це так – 
здійснюють евакуацію. А також, 
якщо поліцейські особисто ви-
являть такий автомобіль, вони 
мають право його евакуювати на 
стоянку тимчасово затриманих 
транспортних засобів», – роз-
повідає пресофіцер патрульної 
поліції Житомирської області 
Ігор Іванюк.

Що робити, якщо  
не знайшли своє авто там, 
де залишали

Якщо ви повернулись до того 
місця, де було припарковане 
авто, а його немає на місці – від-
разу телефонуйте на 102, щоб 
перевірили, чи не було його 
часом евакуйовано на штраф-
майданчик. Черговий підкаже, 
куди звертатися далі для скла-
дання відповідних адміністра-
тивних матеріалів, після чого 
ви зможете забрати автомобіль 
зі штрафстоянки.

«Якщо людина прийшла і ба-
чить, що автомобіля немає, по-
трібно зателефонувати на лінію 
102 і повідомити про зникнення 
автомобіля. Оператор направить 
людину в управління, де під-
твердиться факт того, що його 
евакуйовано», – розповідає пре-
софіцер.

Коли ви прибудете в управ-
ління поліції, вам мають ви-
писати постанову у справі 
про адміністративне право-
порушення та дати копію акта 
огляду та тимчасового затри-
мання авто.  П іс л я с п лат и 
постанови можете їхати за 
своїм транспортним засобом 
на штрафмайданчик, який 
в Житомирі знаходиться за 
адресою: вул. Слобідська, 35. 
Вже на місці потрібно буде 

ще сплатити послуги еваку-
ації та зберігання авто на 
тимчасовій стоянці. Також 
при собі необхід но мати 
певний перелік документів: 
техпаспорт, паспорт, права, 
постанову і квитанції про 
оплату послуг евакуатора та 
зберігання.

«В управлінні водієві випи-
шуть адміністративну постанову 
за порушення правил дорож-
нього руху. Після чого він має 
проплатити штраф і далі вже 
він направляється на штрафмай-
данчик для того, щоб оплатити 
послуги за евакуатор, доставку 
та зберігання цього автомобіля. 
Тобто без оплаченого штрафу 
йому автомобіль не видадуть», – 
підкреслив Ігор Іванюк.

Після того, як вам повер-
нули автомобіль, обов’язково 
перевірте його на наявність 
якихось пошкоджень та чи 
на місці всі речі, які ви зали-
шили в салоні. Адже, виїхав-
ши за територію майданчи-
ка, вже буде тяжко довести, 
що на вашому авто з’явились 
подряпини або щось зникло.

Автомобіль можна 
повернути в день 
евакуації

У разі евакуації своє авто мо-
жете повернути в той же день 
після сплати всіх квитанцій. Од-
нак варто пам’ятати, що краще 
це зробити якомога швидше, 
адже послуги за зберігання ва-
шого транспортного засобу на 
штрафмайданчику рахуються 
подобово, тому в разі затягу-
вання є вірогідність влетіти на 

кругленьку суму.
«Якщо власнику автомобіль 

потрібен терміново – він може 
того ж самого дня заїхати до 
управління патрульної полі-
ції, зробити всі необхідні дії 
і забрати його в той же самий 
день. Адже чим довше автомо-
біль буде знаходитись на цьому 
майданчику, тим більше йому 
доведеться платити за його 
зберігання», – наголосив Ігор 
Іванюк.

Покинуті авто  
на вулицях Житомира

У поліції зазначають, що за-
звичай протягом 2–3 днів влас-
ники забирають свої автівки, але 
бувають випадки, коли тран-
спортні засоби евакуюють, а за 
ними так ніхто і не приходить.

«Були автомобілі, які стояли 
покинуті по місту. Але, як пока-
зує практика, 2–3 дні і власники 
забирають свої транспортні за-
соби. У нас по Житомиру були 
випадки, коли автомобілі стояли 
роками десь на вулиці і заважали 
іншим учасникам дорожнього 
руху, встановити особу власни-
ка не вдавалося і його просто 
евакуювали, щоб вони не пере-
шкоджали. Наприклад, нещо-
давно по вулиці Максютова стояв 
автомобіль без номерів, потім вже 
і без коліс, люди зателефонува-
ли на 102, приїхали інспектори 
і евакуювали його на штрафмай-
данчик. Мабуть, доля цього авто-
мобіля на цьому і завершиться, 
оскільки ні власника, ні особи, 
яка б була зацікавлена його забра-
ти, не було», – каже пресофіцер  
патрульної поліції.
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Чому інвесторам не раді на Житомирщині, або  
Як особисті інтереси заважають розвитку економіки

Руслан Мороз

Майже чотири 
роки в с. Сінгури заре-
єстровано ТОВ «Про-
фуна», але до цього 
часу його діяльність 
супроводжується 
скандалами.

ТОВ «Профуна» зареєстро-
ване за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, село 
Сінгури, вулиця Зарічна, 83. Ке-
рівник: Ван Ден Беукел Пітер. 
Діяльність: розведення тварин.

Історія конфлікту навіть тро-
хи старша, ніж час існування 
власне ТОВ «Профуна», тому не 
зразу було зрозуміло, що саме 
стоїть за звинувачуванням фір-
ми. Претензії, які були озвучені, 
постійно змінювалися. Спочатку 
причиною стали нібито знайдені 
на місці майбутньої звіроферми 
історичні артефакти. Те, що на 
тому місці, де будувалася зві-
роферма, раніше був корівник, 
який власне і перебудовувався 
під потреби фірми, нікому не 
було цікаве.

Аналогічна схема з паплю-
женням інвесторів відбулася 
з будівництвом сміттєперероб-
ного заводу у Житомирі. Одразу 
зазначимо, що ці підприємства 
різні і інвестори також різні. Але 
схема, за якою ставилися палки 
в колеса, однакова. Якщо у ви-
падку зі сміттєпереробним за-
водом історія мала продовження 
у вигляді різноманітних нарад, 
винесення питання на сесію місь-
кої ради, публікації в ЗМІ тощо, 
то на ситуацію зі звірофермою 
майже ніхто не звертав уваги. 
Так, кілька разів дане питання 
розглядалося депутатами Жи-
томирської обласної ради на 
профільній екологічній комісії 
ще у травні 2018 року. Саме тоді 
депутати Житомирської облра-
ди розглянули ряд питань, що 
стосувалися охорони навколиш-
нього середовища, зокрема було 
депутатське звернення щодо 
вивчення відповідності законам 
України діяльності звіроферми 
«Профуна», що у селі Сінгури 
Житомирського району.

З’ясувалося, що ніяких іс-
торичних артефактів немає, а є 
спроба прихованого вимагання 
коштів. Про це зазначалося на 
засіданні обласної консультатив-
ної ради з питань охорони куль-
турної спадщині, яке відбулося 
31 травня 2019 року в управлінні 
культури та туризму Житомир-
ської обласної державної адмі-
ністрації. Тоді основним питан-

ням була проблема 
зі сміттєпереробним 
заводом у Житомирі, 
а потім раптово зга-
дали про звіроферму 
в с. Сінгури. Під час 
засідання заступник 
голови консультатив-
ної ради Н. Кучеренко 
повідомила про наяв-
ність на території, де 
планувалося будува-
ти сміттєпереробний 
завод, «вельбарсько-
черняхівського кола 
старожитностей піз-
ньоримського часу 
III–IV ст. н. е.», тому 
будівництво було забо-
ронено. Але за певну 
суму грошенят у май-
же 8 мільйонів гривень 
чиновники погодили-
ся зняти заборону на 
будівництво.

Саме тоді Артем 
Сачук, тодішній ди-
ректор Агенції регі-
онального розвитку 
Житомирської області, 
прокоментував ці по-
дії: «Ми почули кіль-
ка точок зору і досить 
серйозні звинувачення 
в службовому підро-
бленні  документів 
з боку офіційних осіб. (…) Крім 
того, потрібно встановлювати, 
наскільки ця проблема систем-
на, тому що до мене зверталися 
інвестори з села Сінгури. Це 
голландська компанія, яка там 
має звіроферму, в них була схо-
жа ситуація, коли в селі, зро-
зуміло яким чином, знайшли 
монети, та на підставі цього 
було заблоковано прийняття 
детального плану території. 
Тому я вважаю, що тими захо-
дами, які передбачені Кодексом 
про працю, а саме це службове 
розслідування, яке ми будемо 
пропонувати провести голові 
облдержадміністрації, вдасться 
вирішити цю проблему».

Але проблему так і не змогли 
вирішити. Не вийшло зі старо-
винними монетами на звіро-
фермі – почали порушувати 
питання екології, захисту тварин 
та інші. Чому ці питання не по-
рушувалися, коли на цьому са-
мому місці був корівник, нікому 
не відомо. І чим саме відходи від 
корів відрізняються від відходів 
від інших тварин – також. І по-
чалися безперервні звернення, 
перевірки і суди.

Так, за даними держреєстру, 
на ТОВ «Профуна» протягом 
2018–2020 років було здійснено 
сім перевірок. Остання проводи-
лася з 20.07. по 31.07.2020 рр. Дер-
жавною екологічною інспекцією 
Поліського округу, та порушень 

згідно з реєстром не знайдено.
До цього Державна екологіч-

на інспекція України перевіряла 
ТОВ «Профуна» на початку 2018 
року, де знайшла кілька пору-
шень, які були за цей час повніс-
тю усунуті.

Також ТОВ «Профуна» пере-
вірялася у 2019 році Головним 
управлінням Держпродспожив-
служби в Житомирській області, 
знову Державною екологічною 
інспекцією Поліського округу.

Але під виглядом бороть-
би за екологію тридцять друга 
сесія Житомирської обласної 
ради VІІ скликання рішенням 
від 08.10.2020 за № 2056 прийня-
ла звернення до Житомирської 
обласної прокуратури і ГУНП 
в Житомирській області щодо 
здійснення діяльності на терито-
рії Сінгурівської сільської ради 
ТОВ «Профуна» та ТОВ «Інко-
трейд Груп».

Повернемося до наших інвес-
торів і взагалі проблеми інвес-
тицій в Житомирській області. 
Цікаво, що фактично на цьому 
місці, де зараз стоїть звірофер-
ма, дуже багато десятиліть стояв 
корівник. Тобто та ж сама звіро-
ферма, тільки великої рогатої 
худоби. Великої різниці у ви-
кидах між фермою з коровами 
і фермою з іншими тваринами 
немає. То у чому ж справа?

Більш того, наші журналіс-
ти побували в Сінгурах і пого-

ворили з місцевими жителями. 
Ніхто на поганий запах не по-
скаржився. Дивно скаржитися на 
подібні речі в селі, де основним 
джерелом доходу є сільське гос-
подарство.

До того ж сама ферма облад-
нана за останнім словом техніки. 
Це досить технологічне підпри-
ємство, де всі викиди контролю-
ються. Тому останні перевірки 
Державної екологічної інспекції 
не виявили порушень, а попе-
редні недоліки були всі усунені.

На звірофермі зараз 12 робо-
чих місць по 13 тисяч гривень 
заробітної плати. І це все офіцій-
но. Де ще в Сінгурах або навіть 
в самому Житомирі можна зна-
йти роботу з такою офіційною 
зарплатою?

Аналогічні ферми побудова-
ні в багатьох країнах Європи, до 
того ж це іноземний інвестор. 
З інвестиціями в Житомирській 
області знову проблеми на рівно-
му місці, як і з уже згадуваним 
сміттєпереробним заводом.

До того ж, зі слів місцевих 
жителів, проблеми не в інвес-
торі, і не в нібито перевищенні 
викидів в атмосферу. Місцеві 
мешканці, відмовляючись го-
ворити відверто, згадували про 
особистий конфлікт між підпри-
ємцями. Але перевірити, чи так 
це, у нас можливості не було. 
Самі підприємці теж вважали 
за краще мовчати про це.

Також ми побачили всі до-
звільні документи, в тому числі 
і щодо екологічності викидів 
в атмосферу і навколишнє се-
редовище.

На даний час, відповідно 
до рішення Житомирського 
окружного адміністративно-
го суду від 05.11.2019 по справі 
№ 240/9382/19, постанови Сьо-
мого апеляційного адміністра-
тивного суду від 03.03.2020, тим-
часово призупинено діяльність 
ТОВ «Профуна», яке здійснює 
утримання, відгодівлю та роз-
ведення хутрових тварин – норок, 
«до моменту отримання ряду 
дозвільних документів у контр-
олюючих органах на здійснення 
викидів забруднюючих речовин 
у навколишнє середовище».

Але на даний момент є До-
звіл № 1822086501–239 на викиди 
забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарними 
джерелами від 23.03.2018 року, 
яке видано на підставі рішення 
Головного управління Держпрод-
споживслужби в Житомирській 
області від 28 лютого 2018 року 
за № 05–01/1249.

Які ще дозволи потрібні – 
дочекаємося рішення суду. Але 
певна зацікавленість певних 
депутатів у певному вирішенні 
цього питання, на нашу думку, є. 
І чи піде потім до Житомирщи-
ни іноземний інвестор – питання 
досить суперечливе…
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«Система динамічного зважування транспорт-
них засобів у русі Weigh-in-Motion» – це сучасна 
розумна система комплексного збору інформації 
про транспортні засоби, які переміщуються по 
автомобільних дорогах. 

Вона здійснює моніторинг руху транспорту в 
режимі реального часу за допомогою обладнання, 
яке монтується у верхньому шарі покриття авто-
мобільних доріг або на прогонових будовах мостів 
і шляхопроводів.

«Велике будівництво»:  
на Житомирщині відкрили 
сучасний шкільний 
спортивний майданчик

Анна Сергієнко

У селі Кирдани, 
що входить до 
Овруцької громади, 
відкрили сучасний 
спортивний май-
данчик.

На його відкриття у Кир-
данівському закладі загальної 
середньої освіти І–ІІІ ступе-
нів діти очікували більше 10 
років, однак тепер майбутні 
спортсмени мають змогу 
займатися на новому муль-
тифункціональному спортив-
ному майданчику. Зокрема, 
було облаштовано покриття 
спортивного майданчика зі 
встановленням металевої ого-
рожі, створено професійний 
скейт-парк та проведено ро-
боти з благоустрою території.

Під час урочистого від-
криття голова Житомирської 
ОДА Віталій Бунечко наголо-
сив на тому, що учні школи 

вже мають значні спортивні 
досягнення не лише на об-
ласном рівні, а і на всеукра-
їнському. Тому це важливий 
крок для нових спортивних 
звершень молоді Овруцької 
громади.

«Учні школи у Кирданах 
вже мають значні успіхи 
у спортивних змаганнях не 
лише на обласному, але й на 
державному рівні. Впевнений, 
що новий майданчик надасть 

дітям Овруцької громади 
можливість покращити свої 
результати або просто трену-
ватися у своє задоволення», – 
зазначив голова ОДА.

Цей проєкт є одним із 
п’яти спортивних об’єктів на 
Житомирщині, які включе-
ні до програми Президента 
України «Велике будівни-
цтво». Його загальна вартість 
становить понад 5 мільйонів 
гривень.

Завершено 
термомодернізацію 
Миропільської гімназії

У смт Миропіль, що на 
Житомирщині, заверше-
но комплексну термомо-
дернізацію гімназії.

Як зазначив голова Житомирської 
ОДА Віталій Бунечко, три роки у на-
вчальному закладі не могли завершити 
реконструкцію. А все через недобро-
совісних будівельників, які постійно 
зривали ремонтні роботи. Тому на-
весні було укладено договір з новим 
підрядником, котрий виконав цілко-
виту заміну покрівлі, влаштував гід-
роізоляцію, утеплив 
цоколь та підвальні 
приміщення, обла-
штував вимощення 
й оздоблення вхідної 
групи.

«Навчальний за-
клад, який ще три 
роки тому через 
неякісне виконання 
підрядником робіт 
з  реконс тру к ці ї 
фасаду став про-
блемним об’єктом, 
нарешті відремонто-
вано. Новий підряд-
ник почав роботи 
навесні, після того, 
як Житомирська 

облдержадміністрація розірвала до-
говір із будівельниками, які фактично 
постійно зривали ремонт гімназії», – 
наголосив голова ОДА.

Загальна вартість реконструкції 
школи становить понад 15,7 мільйона 
гривень. Роботи фінансувалися ко-
штом обласного та місцевого бюдже-
тів. Частка співфінансування громади 
складає 2,6 мільйона гривень.

Посадовці зазначають, що у при-
міщенні гімназії ще є ряд завдань, які 
необхідно виконати. Зокрема, йдеться 
про ремонт спортивної зали та від-
новлення велосипедної стоянки, що 
була знесена в ході ремонтних робіт.

На Житомирщині завершується  
встановлення системи «Зважування в русі»

Анна Сергієнко

На 246-му кілометрі 
автодороги Київ-Чоп 
у Новограді-Волин-
ському вже майже 
завершено встанов-
лення системи «Зва-
жування в русі».

Ця система допоможе здій-
снювати контроль навантаженості 
транспортних засобів, тим самим 
вберегти дорожнє покриття від 
пошкоджень, яких завдають пере-
навантажені автомобілі.

Як зазначив менеджер проєкту 
ТОВ «СЕА» Дмитро Момотюк, на 
сьогодні система перебуває на за-
вершальному етапі встановлення 
і надалі близько тижня буде про-
ходити тестування, що в подаль-

шому дасть можливість запустити 
її повноцінно.

«Система перебуває на завер-
шальному етапі встановлення. 
Планується запуск всієї системи 
у тестовому режимі. Дана система 
призначена для того, аби водії не 
перевантажували свої автотран-
спортні засоби та тим самим не 
пошкоджували дорожнє покрит-
тя», – розповів Дмитро Момотюк.

Зі свого боку заступниця го-
лови Житомирської облдержад-
міністрації Наталія Остапченко 
наголосила на тому, що подібні 
заходи вкрай необхідні. Протягом 
поточного року у Житомирській 
області було відремонтовано 
велику кількість доріг, які в по-
дальшому потрібно правильно 
експлуатувати, щоб продовжити 
термін їхньої служби.

«Цього року ми 
відремонтували ве-
лику кількість доріг, 
але, крім цього, одне 
з наших головних за-
вдань полягає в тому, 
аби ці дороги якісно та 
правильно експлуату-
валися багато десятків 
років. Тому потрібно, 
аби всі вантажні авто-
мобілі дотримували-
ся вагового контролю. 
Подібних комплексів 
у Житомирській області встанов-
лено два: один на автомобільній 
дорозі М06 та ще один – на М21», – 
зазначила заступниця голови Жи-
томирської ОДА.

Як повідомив голова Держа-
генства інфраструктурних про-
єктів Кирило Хом’яков, загалом до 
кінця 2020 року в Україні в меж-
ах програми Президента Укра-
їни «Велике будівництво» буде 
встановлено 20 систем вагового 

контролю вартістю 282 мільйони 
гривень.

«До кінця цього року плану-
ється відкриття всіх 20 систем 
зважування в русі. Загалом 20 
комплексів коштували державі 
282 мільйони гривень, але це по-
рівняно дешево з тим, скільки 
ми витрачаємо грошей на бу-
дівництво нових доріг та ремонт 
існуючих», – зазначив Кирило 
Хом’яков.
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Святковий локдаун: 
стало відомо,  
які обмеження 
чекають житомирян

Світлана Цимбалюк

Влада України офі-
ційно визначилась 
з датами, коли буде 
тривати локдаун. 
Обмеження будуть 
запроваджені з 8 по 
24 січня включно.

Я к  пов і доми в  п р ем'є р -
міністр Денис Шмигаль, обго-
воривши ситуацію з відповідни-
ми відомствами та врахувавши 
нинішню епідеміологічну си-
туацію в країні, було вирішено 
запровадити так звані «зимові 
канікули», які мають допомогти 
розірвати ланцюг захворюванос-
ті на ковід.

«Ми більше 3 тижнів обго-
ворювали дане питання з пред-
ставниками бізнесу, місцевої 
влади, епідеміологами. "Зи-
мові канікули заради безпеки" 
робляться для того, щоб не 
допустити розгортання нової 
потужної хвилі захворюваності, 
яка може наступити, зокрема, 
і після новорічних свят. Прийня-
то рішення про те, що з 8 січня 
включно до 24 січня будуть по-
силені карантинні обмеження. 
Вони будуть вводитися для того, 

щоб розірвати ланцюг захворю-
ваності», – підкреслив прем'єр-
міністр.

Він додав, що держава за-
лишає за собою право у разі 
різкого зростання запровадити 
невідкладний карантин.

Зі свого боку міністр охоро-
ни здоров’я Максим Степанов 
наголосив, що такі обмеження 
пов’язані з вірогідністю того, 
що після новорічних свят від-
будеться спалах захворюваності 
на ковід.

«Попри те, що нам вдалося 
збити хвилю ураганного розпо-
всюдження коронавірусної хво-
роби, кількість нових випадків 
інфікування наразі залишається 
досить великою. Наша медич-
на система сьогодні працює 
в напруженому режимі. Ми 
очікуємо, що новорічні свят-
кування дадуть певний спалах 
захворювання. До того ж що-
року наприкінці січня у нас спо-
стерігається зростання захво-
рюваності на грип та ГРВІ, і це 
дасть додаткове навантаження 
на медичну систему. Зважаючи 
на ці фактори, ми вирішили по-
силити карантинні обмеження 
саме в цей період», – зазначив 
очільник МОЗ.

Очікується, що завдяки за-
провадженню посиленого ка-
рантину та за умови його дотри-
мання кількість нових випадків 

інфікування COVID-19 знизиться 
приблизно на 50%.

«Під час жорсткого локдауну, 
згідно з епідеміологічними по-
казниками, рівень захворюва-
ності зазвичай знижується за 
три тижні на 80%. Ми розрахо-
вуємо зниження інфікованих за 
цей період до 50%», – наголосив 
Максим Степанов.

Що буде заборонено  
на період локдауну

На період локдауну у МОЗ 
рекомендують всім установам 
та організаціям на період дії по-
силеного карантину організувати 

дистанційний режим роботи. На 
тимчасові канікули підуть усі 
заклади освіти, окрім дитячих 
садочків. Не працюватимуть 
кафе, бари, ресторани, але буде 
можливість замовити доставку 
або замовлення навиніс. Україн-
цям не буде дозволено відвідувати 
торговельно-розважальні центри, 
окрім купівлі товарів першої 
необхідності. Також заборонена 
робота театрів, кінотеатрів, ви-
ставок, фітнес-залів, басейнів та 
закладів розважальної діяльності. 
Що стосується масових заходів, то 
будуть проводитись тільки офі-
ційні спортивні без присутності 
глядачів та «новорічні ялинки» 

без проведення концертів. Са-
лони краси зможуть працювати 
винятково за попереднім записом 
та без очікування відвідувачів 
усередині.

Працюватимуть готелі, бан-
ки, продуктові магазини, аптеки, 
поштові оператори та АЗС. Зо-
крема, з 1 січня будуть і надалі 
працювати заклади громадського 
харчування до 23-ї години із за-
бороною розрахункових опера-
цій після 22:00, а у новорічну ніч 
до першої години ночі.

Також уряд за ініціативою 
МОЗ прийняв рішення щодо про-
довження карантинних обмежень, 
які будуть діяти до 28 лютого.

Станьте новорічними чарівниками 
для діток у дитячих будинках

Світлана Цимбалюк

Новорічні свята – 
час здійснення мрій 
та бажань, особливо 
дитячих. Тому напе-
редодні Дня Святого 
Миколая та Нового 
року ви можете стати 
чарівником не тіль-
ки для своїх рідних, 
а і для діток, які пере-
бувають у дитячих 
будинках.

В обласному центрі соціально-
психологічної реабілітації дітей 

«Сонячний дім» Житомирської 
обласної ради на сьогодні пере-
буває 20 хлопчиків і 21 дівчинка. 
Найменшій дитині – 3 роки, а най-
старшій – 16.

Як зазначає директорка центру 
Валентина Сінько, дітки будуть 
раді будь-яким подарункам. Голо-
вне, щоб допомога була від душі, 
а речі в гарному стані. Ви можете 
передати солодощі, фрукти, ігри, 
іграшки та інші речі. Варто зазна-
чити, що згідно з санітарними 
нормами забороняється прино-
сити м'які іграшки. Також пані 
Валентина наголошує на тому, що 
по можливості можна подарувати 
мобільний телефон, адже багато 
діток мріють про нього.

«Не у всіх діток є мобільні 
телефони. У нас є 14-річний 
хлопчик з однієї сім'ї, то він його 

навіть у руках не тримав. Дуже 
хотілось би, щоб подарували те-
лефон, нехай навіть він вже був 
у використанні. Головне, щоб був 
у гарному стані і не кнопочний. 
У нас дітки, які були в складних 
життєвих ситуаціях, але вони, як 
і всі інші діти, з такими самими 
бажаннями і такими самими мрі-
ями», – говорить Валентина Сінько.

Також можна принести одяг 
як новий, так і вживаний, тільки 
у гарному стані: без дірок, плям та 
попрасований. Окрім одягу, можна 
принести креми, шампуні, пам-
перси, мило та інші засоби гігієни.

Передати речі для діток «Соняч-
ного дому» можна за адресою: м. 
Житомир, провулок І. Садовського, 
5А. Зараз побачитися особисто з ді-
тьми, на жаль, не буде можливості 
через карантинні обмеження. Однак 

речі можна залишити працівникам 
закладу, які обов’язково передадуть 
їх вихованцям. Якщо потрібно уточ-
нити якісь питання, телефонуйте за 

номером (0412)51-20-96. Долучайтесь 
до ініціативи та ставайте добрими 
чарівниками для тих, хто цього 
потребує.
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У Житомирі лише один із трьох водіїв 
пристібається під час руху за кермом

Марія Кравчук

Про це свідчить 
всеукраїнське дослі-
дження, яке провели 
ГО «Vision Zero» та 
Центр демократії й 
верховенства права 
(CEDEM) восени 2020 
року.

За даними дослідження, 
Житомир має показник 27,8% 
та посідає десяте місце серед 24 
міст. Найвищий показник у Киє-
ві – там 48,2% водіїв користують-
ся ременями. 2-е місце посідає 
Львів – 40%.

Найменші показники на рівні 
20% мають міста Ужгород, Пол-
тава, Харків, Чернівці та Северо-
донецьк.

Загалом в Україні 26,04% воді-
їв користуються пасками безпе-
ки. Це призводить до тих ДТП зі 
смертельними наслідками, яких 
можна було б уникнути завдяки 
користуванню ременями безпеки.

Ремені безпеки – звичка, 
яка може врятувати життя

Така поведінка українських 
водіїв загрожує їхньому життю 
і здоров’ю, адже без ременя без-
пеки ризики отримання тяжких 
наслідків в аварії зростають. За 
оцінкою Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, пристебнутий 
пасок міг би врятувати 50% жертв 
аварій зі смертельним підсумком. 
ВООЗ називає ігнорування реме-
нів безпеки одним із ключових 
факторів ризику, що впливає на 
безпеку дорожнього руху нарівні 
з перевищенням швидкості, кер-
муванням у нетверезому стані та 
відволіканням на телефон під час 
кермування.

«Сьогодні, на жаль, є типо-
вою звичка не пристібатися як 

на передньому сидінні, так і по-
заду, – наголосила Олеся Холопік, 
директорка Центру демократії 
та верховенства права. – Є дві 
причини, які пояснюють чому. 
По-перше, це мізерний штраф 
у 51 гривню, а друге – величезна 
кількість міфів та упереджень 
серед водіїв та пасажирів. Ми 
у кампанії давно говоримо, що 
ця 51 гривня створює у людей 
відчуття, наче правило про корис-
тування ременями є несуттєвим, 
його можна порушувати. Хоча 
ціною такого порушення може 
бути життя».

До прикладу, в країнах 
Європи штраф за непристеб-
нуті паски безпеки становить: 
Греція – 350€, Іспанія – 300€, Ес-
тонія – 200€, Словенія – 120€, 
Італія – 80€, Чехія – 77€, Поль-
ща – 23€, Латвія –30€, Литва – 
30€.

Нові ПДР звужують список 
водіїв, яким можна бути 
непристебнутим

Згідно з нововведеннями до 
ПДР, які вступили в силу мину-
лого місяця, пасажири та водії 
мають бути пристебнутими. Не 
пристібатися у населеному пункті 
дозволяється лише водіям і паса-
жирам з інвалідністю, якщо це 
фізіологічно неможливо, а також 
водіям і пасажирам оперативних 
та спеціальних транспортних за-
собів, усі решта – використовуємо 
ремені безпеки.

Директорка ЦЕДЕМ нагада-
ла, що з 2016 року організація 
разом з партнерами пропонує 
та адвокатує зміни у цій сфері. 
Один із перших законопроєктів, 
розроблених у 2018 році, перед-
бачав підвищення штрафу за 
ігнорування ременів безпеки до 
850 гривень. Після його ухвалення 
у першому читанні рівень при-
стібання зріс з 15% до 23%, адже 
документ запустив інформаційну 
хвилю, яка спонукала людей при-
стібатися.

Натомість за наступні два 
роки (2019–2020) ситуація з ко-
ристуванням ременями безпе-
ки не покращилася порівняно 
з 2018-м. Так, у 2019 році рівень 
пристібання складав 24,36%. За 
словами авторів дослідження, 
різницю у 2–3% можна пояснити 
статистичною похибкою. У кіль-
кох містах, зокрема Чернівцях, 
Чернігові та Черкасах, на тепер 
пристібається навіть менше водіїв, 
ніж минулого року. Однак є і по-
зитивні приклади: у Вінниці з 2019 
року рівень пристібання зріс на-
половину, а у Маріуполі – втричі.

Немає звички пристібатися
Поспілкувавшись із знайо-

мим водієм-житомирянином, 
стаж якого перевищує 10 років, 
ми дізнались точку зору людини, 
що майже ніколи не пристібає 
ремінь безпеки за кермом.

«Не подобається мені бути 
пристебнутим. Немає у мене 
цієї звички пристібатися. Був 
час, коли я постійно пристібався, 
а зараз вже ні. Зараз пристібаюсь, 
лише коли виїжджаю з Житоми-
ра у Київ, наприклад, чи в інше 
місто», – розповідає чоловік.

Міфи про паски безпеки
Експерти вказують, що од-

нією з головних причин такого 
низького відсотку пристебнутих 
українців є суспільні міфи та упе-
редження, які спонукають водіїв 
не пристібатися. Ми вибрали 
головні міфи про паски безпеки 
і спробували їх розвінчати.

�� На задньому сидінні 
можна не пристібатися

Не користуючись ременями 
безпеки, пасажири на задньому 
сидінні можуть отримати ті ж 
самі травми голови, що й пасажи-
ри на передньому сидінні. Крім 
того, непристебнутий пасажир 
на задньому сидінні в разі аварії 
вдариться об переднє сидіння 
з силою в декілька тонн, травму-
ючи того, хто сидить перед ним.

�� Користуватися реме-
нем безпеки незручно

Регулярне користування ре-
менем – це корисна звичка, що 
закріплюється з часом. Надалі 
у непристебнутої людини вини-
катиме відчуття дискомфорту за 
відсутності ременя.

�� На малій швидкості 
паски безпеки не потрібно 
використовувати

У момент лобового зіткнен-
ня дуже високі шанси розбити 
головою скло. У 9 із 10 випадків 
це призводить до загибелі водія. 
За статистикою, 70% усіх аварій 
відбувається на швидкості менше 
ніж 50 км/год. Зіткнення на такій 
швидкості аналогічне падінню 
з четвертого поверху. На швид-
кості 70 км/год – еквівалентне 
падінню із сьомого поверху, а на 
швидкості 90 км/год – з 11 поверху.

�� Під час аварії краще 
бути викинутим із авто

Викидання тіла з автомобіля 
під час аварії через лобове скло – 
найгірший сценарій, що може від-
бутись із водієм чи пасажиром. 

У 75% випадків викидання з авто-
мобіля позбавляє учасника аварії 
шансів на виживання. Застебнутий 
ремінь безпеки знижує ймовір-
ність викидання майже до нуля.

�� Ремінь безпеки може 
травмувати водія під час 
аварії

Правильно одягнені ремені 
безпеки рідко стають причиною 
травм. Якщо вони і спричиняють 
травми – це, як правило, поверх-
неві синці. Однак це ніщо порів-
няно з тими ушкодженнями, що 
можуть статися із пасажирами та 
водієм, які не пристебнуті.

�� Якщо є подушки без-
пеки, то ремені не потрібні

Коли розкривається подушка 
безпеки, вона рухається назустріч 
зі швидкістю 300 км/год. Ремінь 
безпеки не дає «зіткнутися» з по-
душкою настільки швидко, і це 
дозволяє уникнути травм. Крім 
того, подушки не допоможуть 
у разі бокового удару, удару ззаду 
чи перекидання автомобіля. Та й 
розроблялася подушка для спіль-
ного використання з ременями 
безпеки, а не замість них.

5 років ув’язнення –  
за скоєння смертельної ДТП

Саме стільки отри-
мав житель Хорошева, 
який у стані алкоголь-
ного сп’яніння вчинив 
ДТП, в результаті якої 
загинув мотоцикліст.

Як повідомляє пресслужба Жи-
томирської обласної прокуратури, 
вироком Червоноармійського район-

ного суду від 09.12.2020 особу визна-
но винним у скоєнні кримінального 
правопорушення та призначено по-
карання у виді 5 років позбавлення 
волі з позбавленням права керувати 
транспортними засобами на 2 роки.

Обвинувачений – 43-річний міс-
цевий житель, керуючи у стані ал-
когольного сп’яніння автомобілем, 
порушив правила дорожнього руху 
та скоїв в смт Хорошів дорожньо-
транспортну пригоду.

Зокрема, рухаючись по одній 
з центральних вулиць, проявивши 
неуважність до дорожньої обста-
новки, виїхав на смугу зустрічного 
руху, де зіткнувся з мотоциклом.

Унаслідок зіткнення пасажир мо-
тоцикла від отриманих травм помер 
у лікарні, водій та ще один пасажир 
також отримали різні травми, від 
яких лікувалися у медичному закладі.

Наразі вирок суду не набув  
законної сили.
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Віталій Бунечко про виклики 2020 року: коронавірус, 
«Велике будівництво» та плани на наступний рік

Протягом всього 2020 року 
Житомирську область чекала 
значна кількість викликів. Коро-
навірус, пожежі, карантинні об-
меження, які значно стримували 
розвиток області, а також інші 
перешкоди – все це Житомирщи-
на пережила всього за рік.

Як область впоралася з не-
стабільною ситуацією, проблеми 
та успіхи 2020 року та плани на 
наступний рік – про це все роз-
повів голова Житомирської об-
ласної державної адміністрації 
Віталій Бунечко в інтерв’ю для 
«20 хвилин».

�� Розкажіть, будь ласка, 
з якими труднощами Ви 
стикнулися під час голо-
вування у 2020 році.

• 2020 рік був дуже непростим 
для кожного. Тільки на початку 
2020 року у мене як у голови 
Житомирської ОДА з’явилася 
можливість повноцінно влаго-
дити усі процеси та поставити 
роботу ОДА на потрібні рейки. 
Адже кінець 2019 року довелося 
присвятити вивченню усіх пи-
тань області та адаптуванню мого 
23-річного досвіду служби в СБУ 
до завдань, які стоять перед очіль-
ником ОДА. Але тут неочікувано 
стався справжній треш.

Спочатку коронавірус. Жито-
мирщина перша стикнулася з бо-
ротьбою з цим вірусом, тому що 
саме до нас з Ухані приїхали пра-
цівники на виконання дорожніх 
робіт. Ми перші вивчали, що таке 
ізоляція, перші летальні випад-
ки також були на Житомирщині, 
перші поховання… На Великдень 
нас чекав ще один «подарунок» 
у вигляді масштабної жахливої 
пожежі. Робота Житомирської 
ОДА у грудні 2020 року зна-
чно відрізняється від січня 2020 
року. Зараз ми виконуємо все, що 
необхідно для розвитку області, – 
будуємо садки, школи, дороги, 
працюємо з інвесторами, але ма-
ємо ще додаткове навантаження 
у вигляді пандемії та ліквідації 
наслідків пожеж.

�� Ж и т о м и р щ и н а 
і COVID-19: розкажіть, будь 
ласка, про основні заходи, 
які проводила ЖОДА щодо 
подолання вірусу, а також 
про успіхи та поразки.

• На жаль, боротьба ще три-
ває. Коронавірус поки нікуди 
не пішов. Тому Житомирська 
ОДА продовжує вживати захо-
ди з протидії COVID-19. Я спо-
діваюся, що в кінці наступного 
року, коли ми спілкуватимемо-
ся з вами, я зможу заявити, що 
ми здолали коронавірус. Дуже 
хочеться, щоб це сталося рані-
ше, але зараз ми розмовляємо 
про підсумки року. Повертаю-
чись до березня цього року, ми 

вперше розгортали блокпости 
в Радомишлі, це набуло значно-
го резонансу, бо це протоколи, 
скринінг на дорогах, все тоді по-
трібно було робити вперше. Ми 
пройшли цей шлях і на сьогодні 
маємо так би мовити стабільну, 
адекватну ситуацію по лікарнях, 
кисневому забезпеченню.

Боротьба триває, вона по-
требує значних коштів, але ніякі 
кошти не зрівняються з цінністю 
людського життя. На жаль, ми 
втратили вже понад 570 жителів 
області. Тому ще раз звертаюся 
до усіх жителів області. Потріб-
но максимально убезпечити себе 
в тих умовах, що є зараз, дотри-
муватися карантинних норм. 
Якщо ми будемо робити те, що 
залежить від нас, то не будемо 
створювати зайве навантажен-
ня на наших лікарів, які зараз 
перебувають на передовій лінії 
боротьби з вірусом.

�� У Житомирській об-
ласті почали відкривати 
сучасні амбулаторії. Роз-
кажіть про стан нових 
закладів, витрачені суми, 
а також про використан-
ня додаткових коштів на 
будівництво.

• Щодо будівництва амбулато-
рій у нас було декілька факторів, 
які ускладнювали реалізацію цих 
проєктів. Найперше йдеться про 
неякісне виконання робіт, тому 
нам довелося багато чого пере-
робляти і доробляти. Недобро-
совісний підрядник не виконав 
ті умови будівництва, які були 
першочергово встановлені, через 
це ми отримали недобудови по 
всій Житомирщині, вимушені 
були розривати договори, залуча-
ти правоохоронні органи, шукати 
нових підрядників. Але зараз, і це 
мене дуже тішить, ми одну за од-

ною завершуємо будувати сучасні 
амбулаторії.

Вже відкрили такі медичні 
заклади в Дубрівці, Підлубах, 
Білилівці, Квітневому та Висо-
кому. Фактично завершені роботи 
у Биківці (Романівська терито-
ріальна громада), Краснополі 
(Краснопільська територіальна 
громада), Липному (Любарська 
територіальна громада) та Соко-
леві (Курненська територіальна 
громада). Це сучасні заклади 
з житлом для лікаря, комфорт-
ними можливостями для обсте-
ження і лікування. Вартість однієї 
такої амбулаторії складає майже 
9,5 млн грн. Загалом на їхнє будів-
ництво передбачено 217 млн грн, 
з яких 24 млн – співфінансування 
з місцевих бюджетів. До кінця 
року нам потрібно завершити 
роботи по 17 амбулаторіях».

�� На якому етапі будів-
ництво стадіонів у Жито-
мирі? Відомо, що ЖОДА 
підтримувала утримання 
спортивних команд. Ска-
жіть, будь ласка, чи про-
довжується ця співпраця 
надалі.

• Ми підтримуємо 24 спор-
тивні команди Житомирщини 
з різних видів спорту і будемо 
підтримувати їх і надалі. Чим 
більше ми вкладаємо коштів 
у спорт, тим менше потребуємо 
витрат на медицину. Звичайно, 
коли йде мова про спорт в облас-
ті, завжди пригадують стадіон 
«Полісся». Тож маю повідомити 
наступне: вже на цьому тижні 
(день запису інтерв’ю 14.12.2020, – 
авт.) документи на введення 
стадіону в експлуатацію будуть 
передані до ДАБІ.

На будівництво стадіону було 
виділено 15 мільйонів 200 тисяч 
гривень. Кожен знає, як довго бу-

дувався цей «пам’ятник корупції». 
Але ми цю традицію завершимо. 
Сподіваюся, що вже наступний 
футбольний сезон наш ФК «По-
лісся» буде грати на стадіоні «По-
лісся». Якщо до цього часу ми ще 
й здолаємо COVID-19, то у нас 
буде можливість прийти і поди-
витися матчі, бажаючі зможуть 
займатися на стадіоні спортом, 
фізичною культурою.

�� Питання щодо «Вели-
кого будівництва» в облас-
ті. Що встигли зробити за 
цей рік, і чи виникали якісь 
проблеми?

• У «Великому будівництві» 
ми стикнулися з тими ж про-
блемами, що і при будівництві 
амбулаторій. Виявилося, що пере-
роблювати після деяких виконав-
ців робіт складніше, ніж будувати 
спочатку. На програму виділені 
дійсно великі кошти – 1,7 мільяр-
да гривень. І це свідчить про рі-
вень відповідальності. Найбільше 
коштів спрямовано на ремонт та 
будівництво автодоріг. І тут також 
буди підрядники, які фактично 
не уявляли собі життя без цих 
замовлень та бюджетних коштів.

Неякісно виконували роботи, 
а тим часом купували собі дорогі 
автомобілі, потім влаштовували 
цирк в Антимонопольному комі-
теті. Блокували торги. Навіть ор-
ганізували публікацію замовних 
статей. Але не змогли придумати 
нічого краще, ніж фейк про те, 
що нібито «моя» луганська ком-
панія переєструвалася в Києві, за-
йшла на Житомирщину і все тут 
забудовує. Абсолютна вигадка, 
адже у Луганську я не працював, 
а коли ця компанія перереєстру-
валася у Києві, мені довелося ви-
вчити її трудовий шлях через ці 
публікації. Я взагалі працював 
у Маріуполі. Хай це залишиться 
на совісті тих, хто це вигадав.

Незважаючи ні на що, будів-
ництво доріг у нас по всій Жи-
томирщині триває. І ми продо-
вжимо це робити і наступного 
року, адже ми усі заслуговуємо 
на якісні дороги. Ось приклад: 
ми купуємо нові шкільні автобу-
си для шкіл Житомирщини, але 
шкода, що ця техніка їздитиме 
по розбитих дорогах. Тому ми 
крок за кроком будемо ремонту-
вати дороги і не будемо ламати 
ту техніку, яку купуємо. Прак-
тично всі дороги у нас введені 
в експлуатацію. Будемо працю-
вати далі.

�� Головою Житомир-
ської обласної ради обра-
но Вашого заступника – 
Володимира Федоренка. 
Якою Ви бачите в подаль-
шому свою роботу з облра-
дою в зв’язку з децентра-
лізацією?

• Взаємодія Житомирської 
ОДА і Житомирської обласної 
ради попереднього скликання 
була абсолютно нормальною, 
і ї ї навіть можна було брати 
за приклад. І я впевнений, що 
з обранням Володимира Федо-
ренка взаємодія між обласною 
радою та Житомирською ОДА 
буде тільки на краще, тому що 
людина, яка пропрацювала зі 
мною пліч-о-пліч більше року, 
розуміє мої пріоритети – а саме 
розвиток Житомирщини, знає, 
як я звик підходити до справи, 
які вимоги я ставлю до себе та 
своєї команди. Я впевнений, що 
ми будемо ефективно співпрацю-
вати на високому рівні. Депутат-
ський корпус зараз непростий, 
будемо знаходити спільну мову. 
Я впевнений, що нам потрібно 
залишити усі політичні прапори. 
Ось у моєму кабінеті головними 
були і залишаються прапори Жи-
томирщини та України.

�� Як Ви оцінюєте ро-
боту ЖОДА протягом 2020 
року і поділіться, будь лас-
ка, планами на наступний 
рік: що чекатиме Жито-
мирщину?

• Коронавірус вніс значні 
корективи у наші інвестиційні 
плани, в роботу з інвесторами. 
Ми недоотримали значні кошти 
в бюджет, але ми плануємо й на-
далі розвивати Житомирщину. 
На 2021 рік ми заклали кошти на 
розбудову індустріального парку.

Ми здолаємо коронавірус, 
розвинемо нашу економіку, 
будемо будувати школи, ам-
булаторії, об’єкти культурної 
спа дщини.  Житомирщина 
туристично приваблива, і ми 
хочемо створити тут чудові 
умови, але для цього треба 
дуже багато ресурсів. Для того 
щоб були ресурси, потрібно, 
щоб економіка зростала. Ми 
продемонстрували, що вміємо 
досягати поставленої мети. По-
долали нелегальний видобуток 
бурштину, значно скоротили 
незаконну вирубку лісу і про-
довжимо зводити її нанівець, на-
томість відновлюємо наші ліси. 
Нам є над чим працювати і куди 
прагнути.

�� Ваші побажання жи-
телям Житомирщини до 
нового 2021 року.

• Жителям Житомирщи-
ни я хочу побажати передусім 
здоров’я. Не втрачати віру в те, 
що все точно зміниться на кра-
ще. Оптимізму, гарного настрою, 
пережити коронавірус, а також 
ті негаразди, які ми маємо зараз. 
Насолоджуватися життям, раді-
ти кожному дню та спільними 
зусиллями розвивати Житомир-
ський край.
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА: 
оголошення у Житомирі станом на 15 грудня

Валерія Наумова

Зима – особливо важкий 
сезон для пухнастиків, які 
не мають сім’ї.

Не будьте байдужими – котики та со-
бачки віддячать за вашу доброту ласкою, 
ніжністю та відданістю. Продовжуємо 
рубрику «Добрі руки» з посиланням на 
сторінку волонтерів «Animal help ZT – Допо-
мога тваринам м. Житомир» та публікуємо 
5 актуальних оголошень, завдяки яким ви 
зможете знайти чотирилапого друга.

Дівчинка Ніка шукає сім’ю!
«Дівчинка Ніка віддається в добрі 

руки. Вік 1 рік. Кішка стерилізована. Знає 
лоток, за характером спокійна», – пишуть 

в оголошенні.
�� Телефонуйте за номером – 

096-754-28-92, Ірина.

Чудовий цуцик в родину
«Шукає будинок стерильна дівчинка 

з хорошими охоронними якостями, 4 
місяці, є щеплення і паспорт», – пишуть 
в публікації.

�� Телефонуйте за номером – 
067-870-02-88; 093-488-50-23, Ольга.

Врятуйте маленького песика!
«В неї немає нічого, просто виставили 

дитинку серед великої вулиці і покинули. 
Труситься, плаче, боїться. Благаємо, допо-

можіть врятувати, в нас вже немає куди за-
бирати, але ви можете стати порятунком, 
взяти навіть тимчасово до прилаштування. 
З нас вакцини, підтримка», – зазначають 
автори посту.

�� Телефонуйте за номером – 
063-627-84-21.

Візьміть щасливу «черепашку»
«Ось така лялечка 3,5 місяців шукає 

дім. Ніжна і ласкава "черепашка" принесе 

вам удачу. Ходить на лоток», – зазначають 
у дописі.

�� Телефонуйте за номером – 
097-758-56-58, Марія.

Маленька дівчинка  
хоче в добрі руки!

«Маленька дівчинка залишилась сама, 
братиків забрали. Великі собаки її обра-
жають, можливо, комусь приглянеться ця 
маленька крихітка.. Вона буде дуже хоро-
шим охоронцем та другом. Поки що здо-
рова. Від блох оброблена», – розповідають 
в оголошенні.

�� Телефонуйте за номером – 
097-965-76-04, Оксана.

У МОН пропонують зробити платним 
ЗНО з додаткових предметів

Світлана Цимбалюк

Міністерство освіти і нау-
ки пропонує ввести плату за 
додаткові предмети під час 
проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання.

Згідно з наказом учасникам тестування, 
які хочуть скласти більше тестових предме-
тів, ніж встановлено, пропонується робити 
це власним коштом. Однак поки що доку-
мент винесено на громадське обговорення, 
яке триватиме до 21 грудня.

«Проходження зовнішнього оцінювання: 
з установленої Міністерством освіти і на-
уки України кількості навчальних пред-
метів – коштом державного бюджету; понад 
встановлену Міністерством освіти і науки 
України кількість навчальних предметів – 
коштом фізичних і юридичних осіб у по-

рядку, встановленому Міністерством освіти 
і науки України», – йдеться у проєкті.

Зі свого боку в Українському центрі 
оцінювання якості освіти пояснюють: 
у проєкті наказу дійсно передбачено за-
провадження можливості складати ЗНО за 
кошти фізичних або юридичних осіб. Однак 
там вважають, що така пропозиція тільки 
розширить можливості здобувачів освіти, 
оскільки дозволить складати понаднормову 
кількість предметів ЗНО.

«Наприклад, у 2020 році учасники оби-
рали до чотирьох предметів ЗНО. Якби ця 
норма вже була чинною, учасники змогли б 
складати чотири предмети ЗНО за кошти 
держави і ще до семи предметів за власні 
кошти. У поточному році Міністерство осві-
ти і науки України дозволило учасникам 
складати до п’яти навчальних предметів, 
тобто понаднормовими були б шостий, 
сьомий та інші навчальні предмети», – за-
значають у УЦОЯО.

Також наголошується на тому, що 
оплата проходження ЗНО з понаднормової 
кількості навчальних предметів передба-

чена чинним Законом України «Про по-
вну загальну середню освіту», відповідно 
до п. 7 статті 47 якого зазначено, що особа 
має право пройти зовнішнє незалежне оці-
нювання понад встановлену центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти 
і науки кількість навчальних предметів 
коштів фізичних і юридичних осіб у по-
рядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки.

«Фінансування заходів з підготовки та 
проведення зовнішнього незалежного оці-
нювання здійснюється коштом державного 
бюджету в установленому законодавством 
порядку та коштом інших джерел, не за-
боронених законодавством», – йдеться у за-
конодавчому документі

Якщо ж цю пропозицію буде схвалено, 
то брати участь у платному ЗНО учасники 
зможуть не раніше 2022 року.

Варто зазначити, що у 2021 році ко-
жен зареєстрований учасник має право 
пройти тестування щонайбільше з п'яти 
навчальних предметів. Загалом зовнішнє 
незалежне оцінювання відбуватиметься 

з 12 предметів: українська мова, україн-
ська мова і література, історія України, 
математика, біологія, географія, фізика, 
хімія, англійська мова, іспанська мова, 
німецька мова, французька мова.

Житомиряни також можуть долучитись 
до обговорень та висловити свою думку 
з цього приводу. Для початку необхідно 
ознайомитися із проєктом рішення, яке 
розміщене на сайті Міністерства освіти 
і науки України.

Пропозиції та зауваження до проєк-
ту потрібно надсилати на електронну 
пошту державного експерта експерт-
ної групи з питань освітнього проце-
су директорату шкільної освіти МОН 
Богдана Кудренка b_kudrenko@mon.gov.
ua до 21 грудня 2020 року, з темою по-
відомлення «Громадське обговорення».
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Митрополит Никодим 
вручив Володимиру 
Нікуліну орден князя 
Ярослава Мудрого

Руслан Мороз

Митрополит Житомирський і Но-
воград-Волинський Никодим від імені 
та за дорученням Предстоятеля Укра-
їнської Православної Церкви Блажен-
нійшого Митрополита Онуфрія вручив 
почесному громадянину Житомира Во-
лодимиру Федоровичу Нікуліну орден 
святого благовірного князя Київського 
Ярослава Мудрого.

Церемонія вручення ордену відбула-
ся 10 грудня 2020 року у Свято-Хресто-

воздвиженському кафедральному соборі 
м. Житомира після подячного молебну.

Під час служби возносились подячні мо-
литви за збереження храму у важкі часи, 
коли багато святинь опинилося під загрозою 
знищення.

Цю дату було обрано невипадково. 
10 грудня 1900 року було освячено Свя-
то-Хрестовоздвиженську церкву. І рівно 
через 120 років Митрополит Житомир-
ський і Новоград-Волинський Никодим 
вручив високу нагороду саме цього храму 
людині, яка врятувала його від знесення 
майже 50 років тому.

Увага! Небезпека  
пічного опалення

З початку 2020 року у місті Житомирі 
склалась критична ситуація з пожежами та 
загибеллю на них людей. На теперішній час 
вже виникло 478 пожеж, на яких загинуло 7 
людей, для порівняння: у 2019 р. виникло 390 
пожеж, на яких загинуло 4 людини.

Серед основних причин, що призвели до 
пожеж, є необережне поводження з вогнем 
(335 пожеж), несправність пічного опалення 
(13), порушення правил пожежної безпеки 
при влаштуванні та експлуатації електро-
мереж та електроприладів (52), підпал (14).

Пожежі від пічного опалення. З на-
станням холодів частішають випадки пожеж 
через використання саморобних обігрівачів, 
куріння у ліжку в нетверезому стані та ви-
користання несправного пічного опалення 
чи так зване перенакалювання печі.

Порушення правил пожежної безпеки 
при експлуатації пічного опалення – досить 
поширена причина виникнення пожеж 
у побуті в холодну пору року. Пожеж від 
опалювальних приладів, якщо вони справні 
та експлуатуються з виконанням правил по-
жежної безпеки, не може бути. Якщо поже-
жа все одно сталась, то її причина ховається 
завжди в порушенні правил експлуатації чи 
невиконанні інструкцій.

Небезпека пічного опалення обумовлю-
ється тим, що кожна піч – це вогнедіюче 
джерело. Здебільшого пожежі відбуваються 
через перегрівання печей, появу у цегляній 
кладці тріщин, а також в результаті засто-
сування для розтоплювання печей горючих 
і легкозаймистих рідин, випадання з топки 
або зольника вуглин.

Житомирян запрошують 
долучитись до флешмобу 
та отримати подарунки

Житомирський облас-
ний туристичний інфор-
маційний центр запрошує 
всіх бажаючих долучитися 
до флешмобу та отримати 
подарунки.

Для цього необхідно зробити фото 
в масці на фоні будь-якого туристичного 
об’єкта Житомирської області, викласти 
його в соцмережі з хештегом #Безпеч-
нийтуризм, #МандруйУкраїною, #Ман-

друйЖитомирщиною та надіслати на 
електронну скриньку zhotic@ukr.net.

Як зазначають в обласному туристич-
ному інформаційному центрі, мета даного 
челенджу – привернути увагу людей до 
внутрішнього туризму та нагадати про 
небезпеку, яка, на жаль, чатує на нас на 
кожному кроці. Тож варто пам’ятати про 
дотримання профілактичних заходів, 
одягати захисні маски, рукавички та по-
дорожувати безпечно.

Троє щасливчиків, котрі отримають 
призи від туристичного інформаційного 
центру, визначатимуться рандомно 24-го 
грудня.

За добу на Житомирщині 
діагностовано 20 нових 
випадків COVID-19

Обласний лабораторний 
центр повідомляє: у Житомир-
ській області з початку пандемії 
зареєстровано вже 34 511 під-
тверджених випадків COVID-19.

Як повідомив в. о. директора ДУ 
«Житомирський обласний лаборатор-
ний центр» Юрій Лутай, станом на 
09:00 15.12.2020 (за минулу добу – 14 груд-
ня) зареєстровано 20 нових лабораторно 

підтверджених випадків.
Всього випадків (з наростаючим під-

сумком) – 34511. Померло (всього) – 577. 
За добу надійшло повідомлення на під-
озру – 20. Всього підозр (з наростаючим 
підсумком) – 36056. Всього одужало – 25746. 
Активні хворі – 8188. Всього проведено 
ПЛР-тестувань за добу – 67. Всього про-
ведено ПЛР-тестувань (з наростаючим під-
сумком) – 109301. Проведено ІФА-тестувань 
за добу – 1487. Всього проведено ІФА-тесту-
вань (з наростаючим підсумком) – 147077.
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Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, зазна-
ченої у пункті 1 цього оголошення, з ме-
тою виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості 
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Спеціальне використання лісових 

ресурсів шляхом проведення суціль-
них рубок головного користування та 
суцільних санітарних рубок.

Планова діяльність здійснюється 
на території лісового фонду ДП «ЛУ-
ГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП» на території 
Дивлинського, Лугинського, Липниць-
кого, Літківського, Повчанського, Радо-
гощанського лісництв.

Щорічний обсяг лісокористування
(чисельник – площа, га; знаменник – 

запас ліквідної деревини, тис. м3)

(загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце про-
вадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУ-

ГИНСЬКЕ 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 прізви-
ще, 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 реєстра-

ційного номера облікової картки плат-
ника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті), міс-
цезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної 
особи-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує 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 ор-
гану, місцезнаходження, номер телефону 
та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгля-
датиме результати оцінки впливу 
на довкілля

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде:

Розрахункова лісосіка, яка затвер-
джується центральним органом вико-
навчої 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 вико-
ристання лісових ресурсів – лісорубний 
квиток, що видається органом виконав-
чої влади з питань лісового господар-
ства, власниками лісів або постійними 
лісокористувачами відповідно до вимог 
Лісового кодексу України.

Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, за 
умови що вони не передбачають встанов-
лення (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, уповно-
важений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та поря-
док громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів (не мен-
ше 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 до-
вкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному ви-
гляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в меж-
ах 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 про-
водяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) від-
будуться -
___________________________________
____________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) від-
будуться -
___________________________________
____________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний 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 територі-
альний 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 прийма-
ються протягом усього строку громад-
ського 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, на-
дані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну ін-
формацію, що стосується планованої 
діяльності)

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації (від-
мінне від приміщення, зазначеного 
у пункті 6 цього оголошення), а та-
кож час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

1. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЛУГИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАР-
СТВО», 11301, Житомирська обл., Лу-
гинський 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 лісово-
го господарства Жубинський С. Л. +38 
(04161)9-13-57;

2. Лугинська селищна об’єднана 
територіальна громада, 11301, Житомир-
ська 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 Ся-
брук 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 озна-
йомитись впродовж 25 робочих днів 
з моменту оприлюднення документів 
у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля. секретар сільської ради Геть-
ман 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 озна-
йомитись впродовж 25 робочих днів 
з моменту оприлюднення документів 
у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля. секретар сільської ради Бара-
новська 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 Андрейце-
ва 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 тери-
торіальна громада, 11101, Житомирська 
обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Тара-
са Шевченка, буд. 43. Зі звітом з оцінки 
впливу на довкілля та іншою додатковою 
інформацією можна ознайомитись впро-
довж 25 робочих днів з моменту опри-
люднення документів у Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля. секретар 
ради Дєдух І. М. +38 (04148) 4-29-61.

(найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може ознайо-
митися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

_______________________________________________________________________
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)
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• Автослюсар-ходовик потрібно 
для роботи з автобусами Богдан в 
м.Києві. Житло надаємо. 800 грн. 
на добу (оплата щотижня). Жит-
ло та обіди надаємо. Графік 7/7. 
0676000161

• ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Д ПОТРІБНІ ДЛЯ 
РОБОТИ НА МАРШРУТИ ПО М.КИЄВУ. 
РЕМОНТ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА. 
ЖИТЛО. 0676000161,0665215397

ВОДІЙ КАТЕГОРІЙ B, C, E. НАЯВ-
НІСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА. 
0936970907

ЗБИРАЛЬНИКИ ПЕЧЕРИЦЬ НА ПІД-
ПРИЄМСТВО М. ФАСТІВ З ДОСІДОМ 
РОБОТИ. З/П 18000-20000 ГРН. НА-
ВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ БЕЗКО-
ШТОВНО 0674677604

МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ РОЗЛИВНОГО 
ПИВА НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБ-
НІ ПРОДАВЦІ. ОФІЦІЙНО ПРАЦЕВ-
ЛАШТОВУЄМО. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ВІД 300ГРН/ДЕНЬ. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛЕ-
ФОНОМ: 0933808991

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБНІ 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХО-
ВИХ БУДИНКІВ В М. КИЇВ. ВАРТІСТЬ 
ЗА 1 КУБ. М. КЛАДКИ - 750-800 ГРН. 
ВАРТІСТЬ ЗА 1 КВ.М. - 150 ГРН. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА. 0965453888

• Німеччина - будівельники, по-
крівельники. Канада - різноробочі. 
Ізраїль - доглядальниці. Медич-
ний персонал в Лівію, Перську 
Затоку. Ліц. МСПУ АВ № 585042 
0672326904

ПРЕСУВАЛЬНИК-ВУЛКАНІЗА-
ТОРНИК, ЗП ВІД 10 000 ГРН. 
ОБОВ`ЯЗКИ: ВИГОТ. ДЕТАЛЕЙ 
З ГУМ.СУМІШЕЙ НА ГІДРАВ.
ПРЕСАХ. НАДАЄМО ЖИТЛО ТА 
ОБІДИ. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, 
ЗМІНА Т.Д.) ОФОРМ. ЗА ТРУД. 
ЗАКОН-ВОМ. АДР.: С. ЛЮБАРЦІ, 
БОРИСПІЛ. Р-Н, КИЇВСЬКА ОБЛ. 
0674011396

• РОБОТА В КИЄВІ З ПРОЖИВАН-

НЯМ!  ЗАПРОШУЄМО  ЖІНОК  ТА 

ЧОЛОВІКІВ ДЛЯ РОБОТИ В КИЕ-

ВІ, ПРИБИРАННЯ В СУПЕРМАРКЕ-

ТАХ. ВАХТОВА АБО ПОСТІЙНА ЗА-

ЙНЯТІСТЬ. ЗП ВІД 9000 ГРН./МІС. 

0980706050,0950706050СВІТЛАНА

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

червона рядова, силікатна 
лицьова. Доставка з заводу 
та складу. Низькі ціни.
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• РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівіци. 
Офіційна та гідна робота на мед. 
складі для жінок, на будівництві 
безкоштовні вакансії, надаємо 
житло. Ліц.№981 від 10.07.2018 
вид.МСПУ. 0930165413(вай-
бер),0671744429

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.11. Продам Ділянки в місті 

• ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ ЗЕ-
МЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 2 ГА, ЧОРНОЗЕМ, 
ОКРАЇНА ЖИТОМИРА (Р-Н ХІМВОЛОК-
НО). 0673911769

2.16. Здам в оренду 

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

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

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

• КУПИМ  ВАШ  АВТОМОБИЛЬ  НА 
ВЫГОДНЫЙ УСЛОВИЯХ В КОРОТ-
КИЕ СРОКИ, ПОКУПАЕМ КРЕДИТНЫЕ, 
ПРОБЛЕМНЫЕ,  ПОСЛЕ  ДТП,  ПО-
МОЩЬ  В  ВЫБОРЕ  АВТОМОБИ-
ЛЯ И ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ. 
0962494994ЯРОСЛАВ

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• 2ПТС-4 (причепи) тракторні, са-
москидні, зняті з обліку, товарний 
вигляд. 0679354050,0990585081

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В, 
ПРОВІЮЄ  ВСІ  ВИДИ  ЗЕРНА  (СУ-
ШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА 
У ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗА-
МІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, В НА-
ЯВНОСТІ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПО-
ШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
0954409323,0677038167,ВІТАЛІЙ

КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МА-
РОК, ТРАКТОРИ Т-25, МТЗ-82, ПЛУГИ 
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬ-
ЩА. (097)4742211,(097)4742272

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬ-
НІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ 
КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242613,(05
0)5158585,(067)9040066

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

КУПЛЮ ТРАКТОР Т-150 НА ЗАПЧАС-
ТИНИ. ЦІНА ДОГОВІРНА. 0678108718

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ОТСЕВ,  РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

• Щебінь, пісок, бут, земля, пере-
гній, дрова з доставкою а/м Камаз, 
ЗІЛ. 0679383303Олександр

4.3. Інструмент будівельний. 

Продам 

• ПРОДАМ ПИЛИ СТРІЧКОВІ НОВІ 

ТА Б\У (ЗВАРЮВАННЯ, ЗАТОЧКА, 

РОЗВОДКА). ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО. 

0962461677

4.21. Вікна, Двері, Балкони. 

Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРІ, ВІКНА (ПІД 
СКЛОПАКЕТИ), БАЛКОННІ РАМИ, 
ЛІЖКА, СТОЛИ, СТІЛЬЦІ ТА ІН. З 
НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ. ВУЛИКИ, 
РАМКИ ДЛЯ ПАСІКИ РІЗНИХ МОДИ-
ФІКАЦІЙ. 0975249344,0994665014

4.22. Столярні вироби, 

пиломатеріали. Продам 

• ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРІАЛИ: ДО-

ШКА ПОЛА, СТРУГАНА В ШПУНТ, 

СТОЛЯРНА ДОШКА (ОБРІЗНА, НЕО-

БРІЗНА, РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БАЛКИ, 

КРОКВИ, МОНТАЖНА РЕЙКА, ДОШКИ 

ОБРЕШІТКИ,ШТАХЕТИ,ДЕРЕВ'ЯНІ ВІД-

ХОДИ З ПИЛОРАМИ) З ДОСТАВКОЮ 

НА ДІМ. ТЕЛ:0673911769 

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

8. РІЗНЕ 

8.5. Продукти харчування. 

Продам 

• ПРОДАМ МЕД З ШАФРАНОМ !!! 

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 

СЕРЦЕВО-СУДИННИХ, ОНКОЛО-

ГІЧНИХ, ГЛАЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ; 

ШЛУНКОВО- КИШКОВОГО ТРАКТУ. 

ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ ТА ОРГА-

НІЗМУ. 0676460105

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПО-
ЛІЄТИЛЕНОВОЇ,  ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПЕЧАТКУ ТОВ "КО-
МАНДО ВТОРМА", ВИГОТОВ-
ЛЕНУ В ОДНОМУ ЕКЗЕМПЛЯРІ 
ДЛЯ ТОВ "КОМАНДО ВТОРМА", 
ЄДРПОУ 4295898, В ОСОБІ 
ДИРЕКТОРА ЛІСІНА ОЛЕКСАН-
ДРА СЕРГІЙОВИЧА ВВАЖАТИ  
НЕДІЙСНОЮ
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ТОВ «Невирівський лабрадорит», (юр.адреса: 12122, Житомирська обл., Хорошів-
ський район, с. Рижани,  вул. Кутузова, будинок  55, код ЄДРПОУ 38580872), інформує 
про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з роз-
робки (продовженні розробки) та подальшої рекультивації Аннівського родовища 
лабрадориту та рішення про провадження планованої діяльності у Хорошівському 
районі Житомирської області.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

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

Продам 

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

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

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

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

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

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

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	

для	цехів,	виробництва,	сушильних	ка-

мер,	теплиць,	пташників,	складів,	мага-

зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	

під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	

0666008784,0680450764

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

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

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

•	Купити збудник	для	чоловіків,	жінок!	
Вперше-жіноча	Віагра!	Акційна	ціна-750	
грн.-12	шт	(упаковка).	0962000369,doctor.
sells.com.ua
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• До складу Японії входить понад 
6800 островів.

• В Японії мешкають понад 
50 тисяч осіб, які вже відсвяткува-
ли 100-річний ювілей. У цій країні 
найвищий рівень тривалості життя 
у світі – 83,7 року.

• Японія – остання країна у світі, 
що формально зберегла титул імперії.

• В Японії курсують одні з най-
більш пунктуальних поїздів у світі. 
Їх відхилення від графіка зазвичай не 
перевищує 18 секунд. При цьому поїзд 
на магнітній подушці може розвивати 
швидкість до 603 км/год.

• Щороку в Японії трапляється 
близько 1,5 тисячі землетрусів.

• В Японії більша кількість до-
машніх тварин, ніж дітей.

• Тут вирощують квадратні ка-
вуни. Така форма спрощує процес 
упакування та транспортування 
цих ягід.

• У Японії існує смертна кара.
• Японці часто сплять у громад-

ських місцях і на роботі. Така прак-
тика називається інемурі.

• Японія моноетнічна країна, 
98.4% всього населення становлять 
етнічні японці.

• В Осаці є будівля, через яку про-
ходить автомагістраль. 16-поверховий 
бізнес-центр називається Gate Tower 
Building. Коли його вирішили буду-

вати, дорога вже існувала, тому було 
вирішено пустити крізь будівлю шосе.

• У Японії сніговиків прийнято 
ліпити суворо з двох куль, а не трьох, 
як в інших країнах.

• У Японії досі 30% весіль від-
бувається в результаті організованих 
батьками сватання та оглядин.

• Дев’ята стаття японської кон-
ституції забороняє країні мати свою 
армію і брати участь у війнах.

• Дві третини Японії покрито лі-
сами. У країні заборонена комерційна 
вирубка власного лісу.

• Тут розташовано понад 200 вул-
канів, а найвищим з них є Фудзі.

Гороскоп на тиждень 16 - 22 грудня

ОВЕН
Спрямуйте енергію 

у потрібне русло, бажа-
но на заняття спортом. У спіл-
куванні з коханою людиною 
будьте делікатніші.

ТЕЛЕЦЬ
Може з̀явитися ша-

нувальник, який вияв-
лятиме знаки уваги. Не витра-
чайте даремно кошти, тримайте 
фінанси під контролем.

БЛИЗНЮКИ
Удача на вашій сто-

роні. Виходьте за межі 
звичного оточення. Вдалими 
будуть дальні поїздки, різно-
манітні курси.

РАК
Доведеться плідно 

попрацювати. Жінки 
можуть отримати авто-

ритетного покровителя. Спри-
ятливий період для знайомств.

ЛЕВ
Коло вашого спіл-

кування значно роз-
шириться. Усі негаразди, що 
виникли у першій половині 
місяця, легко подолаєте.

ДІВА
Плануйте на цей 

період ділові перегово-
ри – пройдуть вдало. Взаємини 
з протилежною статтю пере-
йдуть на новий рівень.

ТЕРЕЗИ
Скористайтеся по-

радами старших лю-
дей – це сприятиме покращен-
ню вашого добробуту. Чекайте 
на допомогу родичів.

СКОРПІОН
Можете знайти до-

датковий вид заробітку. 
Чекайте на зустріч з людиною 
з минулого. У коханні – повна 
гармонія.

СТРІЛЕЦЬ
Позитивний період 

для розвитку у найріз-
номанітніших сферах. Удача 
буде супроводжувати у всіх 
починаннях.

КОЗЕРІГ
Можлива зустріч, 

яка переверне ваше 
життя з ніг на голову. Чекайте 
на здійснення заповітного ба-
жання.

ВОДОЛІЙ
На вас рівняються, 

оточуючі помічають 
як позитивні якості, 

так і негативні. Не допускайте 
конфліктів зі старшими.

РИБИ
Зможете показати 

себе тільки з позитив-
ного боку. Вдалий період для 
навчання і інтелектуальної ді-
яльності.

Цікаві факти про Японію

У сучасному сус-
пільстві час є най-
ціннішим ресурсом, 
а заздалегідь проду-
мані образи на що-
день допоможуть не 
тільки заощадити 
до години часу, а й 
показати себе у ви-
гідному світлі. Се-
ред модних трендів 
цього сезону: брючні 
й спідничні костю-
ми, шкіряні вироби 
в парі із затишним 
трикотажем, мікс 
деніму й фланеле-
вих сорочок, трико-
тажні базові сукні та 
класичні чорно-білі поєднання. 
Розповідаємо про 5 актуальних 
образів на щодень з посиланням 
на Vogue.ua.

Штани + светр
Взимку хочеться відчувати 

максимальний комфорт, але 
водночас важливо не забувати 
про дотримання дрес-коду. 
Якщо у спортивних джогерах 
і худі можна вирушити на про-
гулянку, то для повсякденних 
справ найкраще згодяться ути-
літарні штани й базовий светр. 
Одне з найпрактичніших рішень 
на щодень може мати абсолютно 
різний вигляд. Наш фаворит: 
монохромний ансамбль відтінків 
нюду, що складається з коротко-
го светра і штанів-палаццо. До-
повнити такий образ можна за 
допомогою лоферів на підборах 
і сумки-тоута.

Брючний  
чи спідничний костюм

Стильний брючний або 
спідничний костюм має бути 
в арсеналі кожної дівчини. Це 
саме та річ, яку можна сміливо 
носити щодня, чергуючи лише 
фасони й відтінки. Для ділової 
зустрічі згодиться елегантний 
синій варіант з ненав’язливої 
картатої тканини, для офісного 
дрес-коду – темно-сірий костюм, 
що складається зі штанів зі збор-
ками й маскулінного жакета. 
Тим часом модний івент мож-
на відвідати у чорному нефор-
мальному вбранні з великими 
ґудзиками й ланцюгами, а на 
побачення піти в шкіряному 
ніжно-рожевому спідничному 
ансамблі.

Трикотажна сукня + 
жокейські чоботи

Трикотажна сукня з ко-
роткими рукавами чорного 
кольору – основа капсульного 
гардероба й позасезонний 
тренд. У теплу пору року її 
можна носити з босоніжками й 
об’ємним клатчем за прикладом 
streetstyle-активісток на Тиж-
нях моди, а взимку накинути 
на плечі цікавий жакет і взути 
жокейські чоботи.

Білий верх, чорний низ
Класичне поєднання біло-

го й чорного кольорів – модний 
прийом, який з року в рік тра-
пляється в колекціях дизайне-
рів. Елегантний колірний тренд, 
який популяризувала Коко 
Шанель, був актуальний як 100 
років тому, так і нині суспіль-
ство має на нього запит. Запо-
рукою успіху в цьому питанні 
є комбінація матеріалів різної 
щільності й фактур.

Джинси +  
фланелева сорочка

Кращими друзями для 
неформальних зустрічей або 
образів вихідного дня є прак-
тичні й зручні речі, серед яких 
джинси посідають першу по-
зицію. Цього сезону актуальну 
пару деніму становитимуть 
картаті фланелеві сорочки, які 
вподобали головні streetstyle-
зірки в усьому світі. Можна 
використати сині джинси, що 
бездоганно сидять по фігурі, 
і подовжену картату сорочку, 
яку можна накинути поверх 
теплого светра.

ТОП-5 стильних 
образів на щодень

Поради господині

16
грудня
середа

17
грудня
четвер

18
грудня

п’ятниця

19
грудня
субота

20
грудня
неділя

21
грудня

понеділок

22
грудня

вівторок

    0°
+ 2°

+ 1°
+ 2°

+ 1°
+ 2°

+ 1°
+ 3°

+ 1°
+ 2°

    0°
+ 2°

- 1°
+ 1°

748 749 750 751 752 752 750
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ПІТЕР ПЕН І АЛІСА 
В КРАЇНІ ЧУДЕС

Жанр: фентезі, пригоди
У віддаленому будиночку посеред лісу 

живе щаслива родина. Мама Роуз (Андже-
ліна Джолі) і тато Джек (Девід Ойєлово) ви-
ховують трьох непосидючих дітей – Девіда, 
Алісу та Пітера. Кращого дитинства для 
малюків складно було б уявити. Однак це 
дитинство раптово закінчується, коли у ро-
дину приходить трагедія. Батьки не в силах 
винести реальність, тож ховаються за своїми 
згубними звичками. Дітям же лишається світ 
їхніх фантазій. Аліса потрапить до Країни 
Див, а Пітер зрозуміє, що він є хлопчиком, 
який не хоче дорослішати.

АФЕРА ПО-ГОЛЛІВУДСЬКИ
Жанр: комедія, кримінал
Справи у продюсера Макса Барбера 

ідуть як ніколи погано. Ще й бос місцевої ма-
фії Реджи Фонтейн (Морган Фріман) нагадує 
про борги. У Макса разом з його помічником 
Уолтером народжується геніальна ідея. Вони 
наймають підстаркуватого актора, п’яницю 
зі схильністю до суїциду, герцога Монтану 
(Томмі Лі Джонс). Колись Монтана успішно 
грав ковбоїв. За написаним швидкоруч сце-
нарієм вони зніматимуть фільм. Звісно ж, усі 
ризики передбачені, а актори застраховані. 
Головна задача горе-продюсерів тепер вчас-
но вбити виконавця головної ролі. І не лише 
у кадрі, а й у житті. Грошей від страхової має 
вистачити на покриття усіх боргів.

НОВІ ПРИГОДИ 
В КРАЇНІ ОЗ
Жанр: анімація, пригоди

Країна Оз назавжди змінилася 
при правлінні Залізного лісоруба. 
Але як вона могла забути про голо-
вні перемоги? Смарагдове місто 
займає все більше територій, а 
леви і Жевуни виявилися вигна-
ними... Прийшов час все виправити, 
але хто зможе піти проти порядку 
нав'язаного Залізним лісорубом і 
кинути виклик його армії?

СХОВАЙ БАБУСЮ 
У ХОЛОДИЛЬНИКУ

Жанр: комедія
Непідкупний поліцейський Сімо-

не закохується в Клаудію, молоду і 
бідну художницю, яка тримає свою 
майстерню завдяки пенсії бабусі - як 
і багато молодих італійців, які живуть 
на гроші старших родичів. Коли ба-
буся раптово помирає, Клаудія за 
допомогою своїх подруг вирішує піти 
на відчайдушний крок, щоб надалі 
отримувати пенсію...

"У зими є свят багато"
19.12  об 11.00 та 13.00

"У зими є свят багато"
20.12 о 12.00 та 14.00


