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Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

ОНКОДИСПАНСЕР 
ПЛАТИТИМЕ МІЛЬЙОНИ  
за послуги розташованого 

на його території томографу

Замість того, щоб встановити власний томограф, 
онкодиспансер віддає придатне під його розміщен-
ня приміщення в оренду приватній структурі, яка 
невдовзі й виграє, попри порушення в поданих до-
кументах, тендер на надання послуг з комп’ютерної 
томографії для медзакладу на 6 млн 600 тис. грн с. 7

У Житомирі нагородили переможців 
конкурсу «Народний бренд 2020» с. 12-13 с. 10

Комусь житомирський трамвай, 
як кістка в горлі: чому влада 
планує ліквідацію найстарі- 
шого транспорту міста?
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У Житомирі затвердили план  
заходів на новорічні свята

Світлана Цимбалюк

У середу, 16 грудня, 
члени Житомирсько-
го виконавчого комі-
тету затвердили план 
заходів щодо про-
ведення новорічних 
свят у місті.

Як зазначила керівниця управ-
ління культури Ілона Колодій, 
проведення святкових масових 
заходів та масових гулянь у Жи-

томирі не заплановано. Однак 
житомирянам все ж підготували 
декілька цікавих привітань для 
створення святкового настрою.

Отже, 24 грудня з 14:00 до 16:00 
на балконах вулиці Михайлівської 
стоятимуть казкові герої, які ві-
татимуть маленьких житомирян.

24 грудня з 17:00 до 18:00 жи-
томиряни зможуть побачити і по-
чути вокальні різдвяні вітання на 
вулицях міста від фольклорного 
ансамблю національного обряду 
«Родослав».

«24 грудня з 17:00 до 18:00 пла-
нуємо різдвяні колядки-вітання. 
Це групи по 5 осіб, які будуть ру-
хатись по вулицях міста та співати 
новорічні та різдвяні пісні», – на-

голосила очільниця управління 
культури.

Наступного дня, 25 грудня, 
по коліях трамвайного маршру-
ту міста буде рухатись музичний 
святковий трамвайчик з казкови-
ми героями.

Також на вулиці Михайлів-
ській з 19 по 31 грудня житоми-
ряни матимуть можливість сфо-
тографуватись біля тематичної 
фотозони.

«Ми плануємо поставити одну 
локацію з фотозоною – це буде 
"диво-куля". Знаєте, як снігова, 
різдвяна. Також ми плануємо на 
Різдво поставити вертеп», – під-
креслила Ілона Колодій.

31 грудня з 20:00 до 01:00 буде 

музичний супровід біля новоріч-
ної ялинки міста, однак якихось 
масових заходів там не планують 
проводити.

Варто також відмітити, що 
19 грудня відбулося урочисте від-
криття ялинки, яка цьогоріч розта-
шована на вулиці Михайлівській.

У Житомирі розпочалось 
встановлення пам’ятника 
героям АТО та ООС

Марія Кравчук

У Житомирі розпоча-
лися будівельні роботи зі 
спорудження пам’ятника 
учасникам АТО та ОСС «За-
хисникам України у війні 
з російським агресором».

Будівельники вже спорудили паркан 
та підготували територію. Працює вели-
когабаритна техніка, за допомогою якої 
демонтують старий пам’ятний знак.

Пам’ятник постане на місці пам’ятного 

знаку на честь нагоро-
дження Житомира орде-
ном Червоного Прапора, 
відкритого у 1984 році по 
вулиці Перемоги.

Рік тому, 17 грудня 2019 
року, затвердили резуль-
тати конкурсу на кращий 
пам’ятний знак «Воїнам 
Житомирщини – захис-
никам Вітчизни, загиблим 
у збройному конфлікті на 
сході України». Перемогу 
отримав ескіз Дарини Єв-
пак «Шлях до перемоги» 
з фігурами воїна, медсе-
стри, волонтера та добро-
вольця.

Ескіз пам’ятника, на 
який потрібно близько 
5 млн грн, мер Житомира 
презентував ветеранами 
АТО/ООС та родинам заги-
блих військовослужбовців 
5 серпня 2020 року.

Преможцем тендерних торгів визна-
ли пропозицію «Фаворит ОПТ» у 5 млн 
386 тис. грн.

Ми вже раніше спілкувалися з дирек-
тором міського управління капітального 
будівництва В’ячеславом Глазуновим з цьо-
го приводу.

«Підготовчі роботи розпочнуться вже 
цього року. Термін виконання робіт ста-
новить не менше пів року, бо там складна 
скульптура з граніту. Тим паче тільки на 
цей рік виділено фінансування 1 млн грн», – 
зазначив В’ячеслав Глазунов.

У вересні цього року родини загиблих 
та воїни АТО під час обговорення при-
йняли рішення, аби пам’ятник атовцям 
у центрі Житомира мав назву «Захисникам 
України у війні з російським агресором».

У рамках «Великого 
будівництва» у місті 
з’явились острівці безпеки

Марія Кравчук

У Житомирі на вулиці 
Київській, одразу за майда-
ном Соборним, встановили 
острівці безпеки.

Про це у соцмережі Facebook повідоми-
ла Діна Корчевна, членкиня міської комісії 
з безпеки дорожнього руху. У своєму по-
сті вона зазначила, що острівці монтують 
в межах капітального ремонту дороги.

Таких острівців у місті небагато – вони 
розміщені на вулиці Київській та Пара-
джанова, є ще біля ТЦ «Глобал». Вартість 
кожного острівця, які встановили на різ-
них вулицях Житомира, – близько 50 тисяч 
гривень. Будівельно-
монтажні роботи 
фінансували з об-
ласного бюджету.

«При під’їзді до 
кола майдану Со-
борного на вулиці 
Київській встанов-
люют ь  ос т рі вц і 
безпеки в межах 
капітального ремон-
ту дороги в проєкті 
"Велике будівни-
цтво".  Безпекові 
острівці мають мо-
дульну констукцію: 
вони збірно-розбір-
ні», – зазначила Діна 
Корчевна.

Довідково:
Внесені  зміни 

в ДСТУ передбачають 
обов’язкове проєкту-

вання і встановлення острівців на дорогах 
при капітальному, поточному будівництві.

Плюси безпекових острівців:

1. відмежовують попутно-зустріч-
ний рух, створюють зону безпеки 
очікування для пішоходів;

2. унеможливлюють випереджен-
ня авто на пішохідному переході;

3. привертають більшу увагу водіїв 
до зони підвищеного ризику, моти-
вуючи зменшувати швидкість руху.

До того ж модульні конструкції 
мають світовідбивні елементи, які ви-
димі в темну пору доби, що додатково 
забезпечує безпеку дорожнього руху.
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Житомирські школярі цьогоріч 
не підуть на зимові канікули

Світлана Цимбалюк

Більше двох тижнів 
житомирські школярі 
та їхні батьки губили-
ся в здогадках: коли ж 
наступлять зимові 
канікули, почнуться 
вони цього року чи 
вже наступного?

Відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів від 9 грудня 2020 
року № 1236 щодо встановлення 
карантину та запровадження 
протиепідемічних заходів, з 8 до 
24 січня 2021 року в Україні запро-
ваджуються посилені карантинні 
обмеження. У цей період учням 
заборонено відвідувати заклади 
загальної середньої освіти неза-
лежно від форми власності, крім 

закладів дошкільної освіти та спе-
ціальних закладів освіти.

Міністерство освіти і науки 
вже надало свої рекомендації 
очільникам місцевих департамен-
тів освіти щодо того, як би було 
краще організувати освітній про-
цес у період локдауну.

Одним із варіантів на період 
вимушених канікул у МОН про-
понують організувати учням дис-
танційне навчання.

«Міністерство просить вжити 
всіх можливих невідкладних за-
ходів, спрямованих на належну ор-
ганізацію у цей період освітнього 
процесу у дистанційному форматі. 
Зокрема, за допомогою платфор-
ми для дистанційного та зміша-
ного навчання учнів 5–11 класів 
"Всеукраїнська школа онлайн", яку 
запустили МОН та Мінцифри», ‒ 
йдеться у рекомендації.

Також не виключають можли-
вість оголошення канікул на пері-
од локдауну у закладах загальної 
середньої освіти.

«Водночас міністерство реко-
мендує розглянути можливість, 
за потреби, оголосити на цей час 
канікули із врахуванням положень 
частин 3 та 4 статті 10 Закону "Про 
повну загальну середню освіту". 
Так, у частині 3 вказано, що освіт-
ній процес у закладах загальної 
середньої освіти організовується 
в межах навчального року, що 
розпочинається 1 вересня, три-
ває не менше 175 навчальних днів 
і закінчується не пізніше 1 липня 
наступного року.

Частина 4 пояснює, зокрема, 
що структуру і тривалість навчаль-
ного року, тижня, дня, занять, а та-
кож форми організації освітнього 
процесу визначає педагогічна рада 
закладу в межах часу, передбаче-
ного освітньою програмою.

Крім того, згідно із законом, 
тривалість канікул у закладах 
освіти протягом навчального року 
не може становити менше 30 ка-
лендарних днів», ‒ наголошується 
у документі.

Що ж стосується житомир-
ських шкіл, то керівництво місце-
вих шкіл спільно з департаментом 
освіти вирішило все ж прислу-
хатись до другого варіанту, який 
пропонують у МОН.

Як повідомила заступниця 
директора департаменту осві-
ти Житомирської міської ради 
Світлана Ковтуненко, спільно 
з керівниками шкіл було ви-
рішено продовжити навчання 
для школярів включно до 6 січ-
ня, а канікули впровадити з 11 
по 24 січня.

«Були проведені педради, 
і на сьогодні уже маємо інфор-
мацію повністю по всіх школах. 
Всі прийняли рішення навча-
тися включно до 6 січня. Ми 
збиралися в Zoom з нашими ке-
рівниками шкіл і визначилися 
спільно, що коли відпочивають 
батьки, то нехай разом із ро-
диною відпочивають і діти. Це 
буде з 11 по 24 січня, оскільки 
з 6 по 10 ‒ вихідні дні, і вони 
ідуть в загальний календар на-
вчального року», –  зазначила 
Світлана Ковтуненко.

Коротко  
про головне

• За словами Дениса Шмигаля, медична система 
України може витримати 30 тисяч хворих на корона-
вірус на добу.

• Польща з кінця грудня запроваджує національний 
карантин для захисту населення від можливої третьої 
хвилі коронавірусу.

• У Харкові провели дні жалоби у зв'язку зі смертю 
мера Геннадія Кернеса.

• Кількість українців, які захворіли на COVID-19, на-
ближається до 950 тисяч.

• За словами прем'єра Шмигаля, у 2021 році в Україні 
планується зростання економіки на 4,6%, а також помірна 
інфляція.

• У мітингу учасників акції «SaveФоп» у центрі Києва 
на Майдані Незалежності взяли участь близько 300 осіб.

• Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вар-
тою, але наклав зобов'язання на начальника СІЗО.

• COVAX схвалила заявку України: МОЗ чекає на перші 
вакцини з березня 2021 року.

• Президент Франції Макрон заразився коронавірусом.
• Згідно з опитуванням більшість українців підтримує 

запровадження локдауну з 8 січня.
• На головній ялинці країни замість скандального 

капелюха з'явилася зірка.
• Єгипет посилив вимоги до тестів на коронавірус, 

необхідних українським туристам для в'їзду в країну.
• Суд знову не зміг обрати запобіжний захід Януко-

вичу.
• Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти.
• У США заявили, що ніколи не змиряться з анексією 

Криму.
• В Україні протестують модель виклику на щеплення 

від коронавірусу людей похилого віку.
• Школам рекомендували продовжити канікули на 

час посиленого карантину.
• Рада ухвалила держбюджет-2021.
• Виплати ФОПам: у перший день подали заявки по-

над 30 тисяч українців.

Камера фіксації на Київському 
шосе за день фіксує  
більше тисячі порушень ПДР

Марія Кравчук

8 грудня на Київському шосе вста-
новили камеру фіксації швидкості 
руху авто.

Передбачається, що камера працюватиме впродовж 
місяця у тестовому режимі. Вона розташована поблизу 
школи № 10, і швидкість руху на даній ділянці обме-
жена – 40 км/год.

Член житомирської міської комісії з безпеки до-
рожнього руху Роман Кравчук регулярно відзвітовує на 
своїй сторінці у Facebook про кількість правопорушень, 
які зафіксувала ця камера.

Ось що він написав наступного дня після встанов-
лення камери: «Перші результати тестової камери, 
встановленої вчора на Київському шосе, поблизу 10-ї 
школи, світлофору та пішохідного переходу. Дозво-
лена швидкість 40 км/год, порушення фіксується при 
40+23 км/год та вище (особливість нашого законодавства).

З 00–00 9 грудня до 20–00 того ж 9 грудня зафіксовано 
1097 порушень швидкісного режиму. Середня швидкість 
73.8 км/год, максимальна 115 км/год. Нагадаю, це місто, 
не траса. І поряд школа. Тестування триває».

Через тиждень роботи камера не порадувала да-
ними, і статистика залишилась незмінною – близько 
тисячі правопорушень за день.

«Зафіксовано 7646 порушень швидкісного режиму 
більше ніж на 23 км/год (тобто від 63 і вище). З них 426 
порушень – перевищення більше ніж на 50 км/год, тобто 
більше ніж 90 км/год.

Швидкість перевищують у середньому кожну хви-

лину і 24 секунди. І це рух лише в одну сторону.
145 км/год – максимально зафіксована швидкість 

при дозволених 40. Нагадаю – місто, школа, світлофор, 
перехід, і жодних шансів для пішохода у випадку ДТП», – 
наголошує Роман Кравчук.
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У житомирських дитсадках та школах  
з 2021 року збільшиться вартість харчування

Світлана Цимбалюк

У Житомирі 
з 1 січня 2021 року 
підвищиться вар-
тість харчування для 
дітей у дошкільних 
та загальноосвітніх 
закладах.

Це рішення підтримали члени 
виконавчого комітету на позачер-
говому засідання, яке відбулося 
21 грудня.

«Щороку ми збільшуємо вар-
тість харчування для того, щоб 
воно на початок року було не 
менше 90%. По дошкільних на-
вчальних закладах оплата за хар-
чування має співвідношення, коли 
батьки платять 70%, а міський бю-
джет – 30%, тому збільшення іде 

невелике. Санаторні групи 100% 
безкоштовні. Окрім спецгруп, є 
ще пільгові категорії, які також 
перебувають і в яслах, і в садових 
групах. Що стосується закладів за-
гальної середньої освіти, то тут іде 

співвідношення 55% на 45% (55% 
сплачують батьки, 45% – міський 
бюджет – авт.)», – зазначила заступ-
ниця директора департаменту 
освіти Житомирської міської ради 
Світлана Ковтуненко.

Отже, з 1 січня 2021 року 
вартість харчування у житомир-
ських дитячих садочках, в тому 
числі центрах розвитку дитини, 
дошкільному підрозділі Жи-
томирської початкової школи 
№ 11 та с. Вереси для дітей ран-
нього віку становитиме ‒ 30,50 грн, 
з яких 21,35 грн – кошти батьків 
та 9,15 грн – кошти місцевого бю-
джету. Для дітей дошкільного 
віку харчування коштуватиме 
45,90 грн, де 32,13 грн сплачувати-
муть батьки, а 13,77 грн – міський 
бюджет. Для дітей з багатодітних 
сімей батьківська плата визнача-
ється у розмірі 50% встановленої 
за харчування відповідно до віку.

Скільки буде становити 
вартість харчування 
у школах

У житомирських закладах 
загальної середньої освіти для 
учнів 1–4 класів сніданки ко-
штуватимуть 20,20 грн, з яких 

9,20 грн – кошти місцевого бю-
джету, а 11,00 грн мають сплатити 
батьки.

Для учнів 1–4 класів пільго-
вих категорій, які мають право 
на безкоштовне харчування відпо-
відно до законодавства незалежно 
від реєстрації та фактичного місця 
проживання, вартість сніданку 
становитиме 20,20 грн, для учнів 
1–11 класів обід у школі коштува-
тиме 23,70 грн.

Для учнів початкових класів 
Житомирського міського коле-
гіуму (які навчаються на базі 
дошкільного закладу № 25), Жи-
томирської гуманітарної гімназії 
№ 1 (які навчаються на базі до-
шкільного закладу № 34), Жито-
мирської загальноосвітньої шко-
ли № 21 (які навчаються на базі 
закладу дошкільної освіти № 38), 
Житомирської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи № 16 (які 
навчаються на базі дошкільного за-
кладу № 65), вартість сніданку, обі-
ду та вечері становитиме 45,90 грн.

У Житомирі мають намір 
відреконструювати 
вулицю Небесної Сотні

Марія Кравчук

Управління капітального 
будівництва міської ради 
оголосило тендер на виго-
товлення проєкту.

Тендер оприлюднили на порталі пу-
блічних закупівель ProZorro 8 грудня. Ви-
ключно на сам проєкт планують витратити 
180 тис. грн. Єдиним учасником тендеру є 
ТОВ «ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИ-
ЗА» із пропозицією на суму 126 087 грн, 
зараз заявка очікує рішення.

Згідно з умовами тендеру проєкт мають 
розробити на капітальний ремонт дорож-
нього покриття і тротуарів від майдану 
Житній ринок до вулиці Житній базар.

Тендер відбувся 18 грудня. Проєкт ма-
ють розробити до 31 березня 2021 року.

Хочемо зауважити, що саме на цьому 

100-метровому відрізку вулиці розташова-
ний квітковий ринок, яка його подальша 
доля – достеменно невідомо. Очікується 
лише чекати проєкт рішення.

Житомиряни висловили свою думку 
під постом у Facebook з новиною про 
реконстукцію вулиці Небесної Сотні та 
можливий зніс палаток з квітами.

«Палатки точно не потрібні. А бабусь, 
які часто продають там вазони, шкода, мені 
подобається там купувати собі кімнатні 
квіти», – зазначає Тетяна Кістаурі.

«Можливо, нарешті заберуть цей ци-
ганський табір», – висловлюється Сергій 
Гончарук.

«Давно пора, а то ноги можна звернути, 
особливо на тротуарах. І бажано від почат-
ку і до кінця», – обурюється Надія Гуленко.

«Можливо, творять хороші умови для 
людей, що квітами торгують. Хоча не дуже 
віриться», – пише Люда Попова.

«Цікаво, а людей, які намагаються за-
робити хоч якусь копійку, куди дінуть», – 
запитує Наталія Вострухіна.

У Житомирі 
реконструюють 
застарілу каналізаційну 
насосну станцію

Валерія Наумова

У Житомирі застарілу 
каналізаційну насосну 
станцію, яка перебуває 
у важкому стані, замінять 
на сучасну, отриману з Ні-
меччини.

Місто отримало 
грант від уряду Сло-
венії. Про це розповів 
директор КП «Жито-
мирводоканал» Андрій 
Нікітін у коментарі для 
журналістів редакції 
«20 хвилин».

«Ми отримали чо-
тири насосних агрегати 
для головної каналіза-
ційної насосної станції. 
У нас у Житомирі всьо-
го одна каналізаційна 
насосна станція, яка всі 
стоки міста транспор-
тує на очисні споруди 
каналізації. Вона була 
побудована 40 років 

тому. Вона зараз у вкрай важкому стані. 
Якщо зупиниться насосна станція, зупи-
ниться і водопостачання, і водовідведення 
по всьому місту. Тож вкрай необхідно цю 
станцію реконструювати. Ми реконстру-
юємо за кошти словенського фонду СМSR, 
і це один із найважливіших проєктів Жи-
томира», – пояснює фахівець.

Це перша поставка обладнання, і цього 
місяця Житомир отримає ще дві поставки: 
трансформаторів, частотних перетворюва-
чів, решіток, засувок, колекторів.
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Онкодиспансер платитиме мільйони за послуги 
розташованого на його території томографу

Тарас Боросовський

На початку 2020-го 
року онкодиспансер 
віддав власне примі-
щення під розміщен-
ня томографу приват-
ній структурі. Через 
пів року, оголосивши 
тендер, цю ж фірму 
визнали переможцем 
торгів. Попри наявні 
порушення в поданих 
документах, онкодис-
пансер сплатить їй за 
послуги комп’ютерної 
томографії понад 
6 млн 600 тис. грн.

З цього року після підписання 
угоди із Національною службою 
здоров’я України (НСЗУ) на паке-
ти надання медичних послуг для 
КНП «Житомирський обласний 
онкологічний диспансер» (надалі – 
онкодиспансер) значно збільшили 
фінансування. Завдяки цьому, як 
стверджує директор медзакладу 
Ігор Сабадаш, пацієнти мають 
можливість отримувати обсте-
ження та лікування безкоштовно.

– Безкоштовно здійснюється 
клініко-діагностичне обстеження 
для стаціонарних хворих та об-
стеження на онкомаркери; 100% 
оплачується комп’ютерна томогра-
фія, гістологічне дослідження ви-
далених біотканин та обстеження 
хворих на коронавірус, гепатит В, 
С, – розповів Ігор Сабадаш. Однак 
власним томографом заклад не 
забезпечений. Попри виділення 
десятків мільйонів гривень на дов-
гоочікувану реконструкцію примі-
щень лікарні, яку проводили ще й 
з численними порушеннями, про 
які газета «20 хвилин Житомир» 
неодноразово писала, на медичне 
обладнання коштів на передбачи-
ли. Водночас за умовами підпи-
саної з НСЗУ угоди з державного 
бюджету на 100% компенсуються 
витрати з комп’ютерної томогра-
фії. Наприклад, придбавши новий 
надсучасний японський томограф 
AQUILION PRIME160, заклад зміг 
би проводити динамічні об`ємні 
дослідження з низькою дозою 
опромінення, швидко і точно 
встановлюючи діагноз. Внаслідок 
можливості виконувати 160 зрізів 
за один оберт зростає роздільна 
здатність зображення, зменшуєть-
ся час дослідження, скорочуються 
витрати контрастної речовини та 
збільшується діагностична досто-
вірність. Саме такі переваги необ-
хідні єдиній в області онкологічній 

лікарні, через яку щороку прохо-
дять тисячі пацієнтів з усіх куточ-
ків області. Вартість обладнання 
починається від 13 млн грн. За 
умови взяття у лізинг, тобто част-
кової оплати коштами від НСЗУ, за 
2–3 роки медичний заклад з лег-
кістю зміг би дозволити собі це об-
ладнання. Однак замість того, щоб 
встановити власний томограф, 
онкодиспансер віддає придатне 
під його розміщення приміщен-
ня в оренду приватній структурі, 
яка невдовзі й виграє тендер на 
надання послуг з комп’ютерної 
томографії для медзакладу.

Переможець  
без альтернативи

Примітно, що «співпраця» між 
ТОВ «Медичний Центр Асклепій 
плюс» (надалі – Асклепій) та он-
кодиспансером розпочалася ще 
на етапі планування отримання 
коштів з НСЗУ. Першу угоду на 
послуги обстеження методами 
комп’ютерної томографії заклад 
підписав 21 лютого цього року. 
Вартість закупівлі становила 
100 тис. грн, і публічні торги не 
проводили, обравши саме Аскле-
пій. Але суму, вказану в договорі 
за обстеження одного хворого, 
фіксують у договорі з Нацслуж-
бою. Таким чином, суттєва сума 
в бюджеті закладу закладається 
під оплату послуг з обстеження. 
Наступного дня, 22 лютого, за на-
даного лікарнею погодження Жи-
томирська обласна рада робить 
наступний крок – віддає Асклепію 
124,7 кв. м онкодиспансеру для 
встановлення томографу. На нове 
обладнання приватна структура 
грошей пошкодувала, взявши на-
явний в неї 64-зрізовий томограф 
2007 року випуску. Його переміс-
тили з Житомирської міської лі-
карні № 2, де під нього у 2016 році 
виділили в оренду частину кор-
пусу лікарні. Зауважимо, що тоді 
головним лікарем був нині вже 
покійний Віктор Павлусенко. 
Частка в Асклепії в той час, серед 
іншого, належала тестю головного 
лікаря. Розпоряджалася даною 
часткою Лариса Павлусенко, неві-
стка головного лікаря, а нині – де-
путат Житомирської міської ОТГ. 
Після смерті Віктора Павлусенка 
у 2019 році співвласницею Аскле-
пію стає його дружина Тетяна 
Поветкіна. Хоч основне місце її 
роботи вказано як лор-лікар лікар-
ні № 2, володіє вона аж 5 медич-
ними приватними структурами. 
Та повернемось до тендерів он-
кодиспансеру. У травні 2020 року 
лікарня оголошує закупівлю на 
9,5 млн грн послуг комп’ютерної 
томографії. У тендері подають 
документи двоє учасників: Жи-
томирська обласна лікарня і, зви-
чайно ж, Асклепій. Проте торги 
не відбулися, бо обласна лікарня 

надала неповний пакет документів 
і на торги допустили менше двох 
тендерних пропозицій. У липні 
оголосили про повторний тен-
дер, зменшивши суму закупівлі 
до 6 млн 625 тис. грн. На тендер 
з’явилися ті ж учасники, по-
давши цього разу повний пакет 
документів. Слід зауважити, що 
зазвичай замовник, оголошуючи 
тендер на таку значну суму, майже 
завжди включає вимогу про на-
явність необхідного досвіду. Але 
онкодиспансер, запланувавши 
витрати майже 7 мільйонів, такої 
вимоги не передбачив. При цьому, 
проводячи інші торги, цю вимогу 
включають і на набагато менших 
сумах. Наприклад, організовуючи 
закупівлю обслуговування про-
грамного забезпечення вартістю 
400 тис. грн або ж купуючи ме-
дичну апаратуру на 700 тис. грн.

Під тендер спростили ви-
моги, схоже розуміючи, що об-
ласній лікарні, яка спершу не 
спромоглася надати весь пакет 
документів, досвід надання по-
слуг з комп’ютерної томографії 
офіційно підтвердити навряд 
чи вдасться. Транспортувати 
пацієнтів далі ніж за 100 метрів 
від онколікарні ніхто б не пого-
дився. Відповідно потенційних 
учасників торгів могло бути лише 
двоє. У підсумку 31 серпня, коли 
проводилися торги, перемогу здо-
був Асклепій, запропонувавши 
на 15 тис. грн дешевшу від облас-
ної лікарні пропозицію. Аукціон 
проводився у три етапи, і жодного 
разу обласна лікарня не захотіла 
зменшити ціну.

– Ми порахували собівартість 
нашої послуги і вирішили, що 
не в змозі будемо понижувати, 
оскільки всі наші витрати, які ми 
прораховували на те, щоб забрати 
людину (там всі вимоги були про-
писані), нам вигідно не було. Ми 
у збиток працювати не будемо, – 
зауважила секретарка тендерного 
комітету обласної лікарні Олена 
Волощук.

Незрозуміло, звідки у тен-
дерному комітеті лікарні взяли, 
що на них покладалися витрати 
з транспортування пацієнтів, коли 
в угоді чітко вказано, що «до міс-
ця надання послуг здійснюється 
силами та за рахунок Замовника». 
Тобто за кошти та силами онко-
лікарні. Певно, тендерний комітет 
навіть не зміг уважно ознайоми-
тися з проєктом договору перед 
тим, як його підписав генераль-
ний директор обласної лікарні 
Богдан Леськів.

– По цінах, які виходили 
і були запропоновані керівни-
цтвом, прийнято рішення не по-
нижувати ціну. Ми сподівалися, 
що інший учасник не надасть 
весь пакет документів і у нас буде 
можливість виграти тендер, – до-
дає пані Олена.

За вимогами законодавства, 
якщо на даному типу торгів ін-
ший учасник не надає повний 
пакет документів, а поданих 
пропозицій лише дві, торги ска-
совують. Схоже, про це у тендер-
ному комітеті обласної лікарні не 
знають. Водночас якщо б пред-
ставники медичного закладу ба-
жали отримати перемогу, вони б 
ретельніше переглянули докумен-
ти. І змогли б виявити знайдене 
нами серед поданих Асклепієм 
документів суттєве порушення.

Нехтування порушенням
Оскільки томографи підпада-

ють під спеціальне регулювання, 
для роботи з ними слід отримати 
спеціальну ліцензію з ядерної без-
пеки, видану Держатомрегулю-
вання. Обидва учасники їх нада-
ли. Однак уважно переглянувши 
поданий Асклепієм документ, 
у додатках не знайшли вказану 
у тендерній документації адресу. 
Дозвіл виданий був товариству 
за адресою: Сабурова, 2А, де 
розміщена лікарня № 2 м. Жи-
томира. Хоча у вимогах чинного 
порядку чітко вказано: «Ліцензі-
ат проваджує діяльність лише 
з такою метою і з такими ДІВ, 
з використанням таких устано-
вок, обладнання, приміщень та 
технологічних регламентів, лише 
в тому місці або на тій території, 
відомості про які містяться у ма-
теріалах (документах), на підставі 
яких видана ліцензія». Відповід-
но, Асклепій через невиконання 
вимог тендеру не мали права до-
пускати до аукціону. Натомість на 
грубе порушення ніхто уваги не 
звернув – ані тендерний комітет, 
ані обласна лікарня, яка мала пра-
во оскаржити результати торгів. 
Однак, незважаючи на наведені 
факти, угоду з Асклепієм все ж 
таки підписали. Ми звернулися 
до керівництва фірми – перемож-
ниці торгів з метою отримати 

роз’яснення, чому була допущена 
така помилка.

– Для того, щоб дати відповідь 
на ваше питання, мені необхідна 
позиція юридичного відділу. На-
дішліть озвучені вами питання 
на нашу юридичну адресу, і ми 
постараємося на них відповісти, – 
відповів директор ТОВ «Медич-
ний Центр Асклепій плюс» Сергій 
Семеній.

Навідріз відмовившись отри-
мувати запитання на електронну 
адресу, керівник фірми сказав, 
що відповідатиме на поштовий 
лист. З огляду на не надто швидку 
роботу української пошти, відпо-
відь на свій лист ми отримаємо не 
скоро. Пікантності ситуації додає 
той факт, що керівник онокодис-
пансеру Ігор Сабадаш на момент 
підписання угоди був депутатом 
Житомирської обласної ради. Пе-
реобравшись до ради знову, він 
стає головою гуманітарної комі-
сії обласної ради, якій фактично 
підпорядковуються усі обласні ко-
мунальні заклади, включно з очо-
люваним ним. І, певно, головним 
завданням, ми так припускаємо, 
для нього є турбота про медичні 
заклади області, частина з яких 
зараз потерпає від недофінансу-
вання та перебуває під загрозою 
закриття. Однак, посилаючись на 
велику зайнятість, пан Сабадаш 
наразі не зміг прокоментувати 
ситуацію довкола описаних нами 
багатомільйонних закупівель по-
слуг. Щиро сподіваємось, що не-
вдовзі ми зможемо почути його 
коментар, з’ясувавши, в чому ж по-
лягає така всеосяжна лояльність до 
конкретної приватної структури.

P. S. У грудні онкодиспансер 
оголосив новий тендер. Тепер 
за послуги з томографії та МРТ 
заклад планує витратити понад 
26 млн грн. Чи повторяться і цього 
разу описані порушення на нагоду 
тому ж переможцю – невдовзі по-
бачимо.
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Проїхав з дозволеною швидкістю? 
Отримуй вподобайку!

Марія Кравчук

У Житомирі вста-
новили табло-радари 
вимірювання швидко-
сті авто.

Біля екологічного ліцею № 24, 
що по вулиці Шевченка, з’явились 
інформаційні табло-радари ви-
мірювання швидкості авто. Поки 
ці пристрої працюють у тестовому 
режимі.

У межах проєкту «TUMI: шлях 
до школи» від дітей, батьків та 
вчителів був запит щодо іннова-
ційного рішення на небезпечних 
переходах.

«Вперше у Житомирі – інфор-
маційні табло-радари вимірюван-
ня швидкості авто!

Їх вже давно використовують 
біля пішохідних переходів у Ні-
меччині, США, Канаді, Польщі, 
а відтепер і біля Житомирського 
екологічного ліцею № 24!» – йдеть-
ся у пості на сторінці проєкту 
«TUMI: шлях до школи».

Пристрій інформує водіїв 
про їхню швидкість та показує, 
чи не час їм пригальмувати. 
Крім цього, табло-радар має 
функцію збору даних, що до-
поможе вивчати і відстежувати 
швидкість водіїв біля школи.

«77% учнів Житомирського 
екологічного ліцею № 24 діста-
ються на навчання пішки. Крім 
цього, за результатами пішохід-
ного аудиту маршрутів і території 
навколо ліцею діти, батьки та вчи-
телі визначили, що два найближчі 
до ліцею пішохідні переходи на 
вул. Шевченка є небезпечними 
для пішоходів, а окремі водії не 

дотримуються дозволеної швид-
кості на відповідних відрізках до-
роги», – розповіла Аліна Кундіч, 
координаторка проєкту «TUMI: 
шлях до школи».

Встановлені біля Житомир-
ського екологічного ліцею № 24 
інформаційні табло-радари інфор-
мують водіїв про їхню швидкість 
за 60–100 метрів до пішохідних 
переходів. У разі перевищення до-
пустимої швидкості в зоні школи 
(40 км/год) попереджають про 
необхідність її зменшення відпо-
відним інформаційним повідо-
мленням червоного кольору.

Табло-радари виготовила і вста-
новила київська фірма «GPSM». На 
сайті компанії вказана вартість 
одного такого радару – 42 000 грн.

Також зазначаєтся, що GPSM 
Safe speed radar – це радар ви-
значення і контролю швидкіс-
ного режиму з дисплеєм. Він 

відображає швидкість проїж-
джаючого автомобіля.

Коли транспортний засіб 
входить у зону виявлення радара 
швидкості (приблизно в межах 
600 м від знаку), пристрій авто-
матично визначає швидкість тран-
спортного засобу і відображає її 

на світлодіодному дисплеї, щоб 
нагадати водієві вчасно знизити 
швидкість руху (наприклад перед 
школою або іншими небезпечни-
ми ділянками), тим самим ефек-
тивно знизити число дорожньо-
транспортних пригод, викликаних 
перевищенням швидкості.

Небайдужі житомиряни прибрали та 
облаштували водонапірну вежу для 
проведення культурно-мистецьких заходів

Валерія Наумова

Водонапірна вежа – ключова споруда 
Житомира.

Спочатку вона виконувала функцію пожежної каланчі. 
Пізніше, у воєнні роки, її використовували як оглядово-
розвідницький майданчик. Приблизно з 1986 по 1992 рік 
всередині споруди функціонувало кафе «Ювілейне», яке 
було закладом елітного рівня.

На жаль, сьогодні вежа потрібна лише небайдужим 
житомирянам, котрі власними силами та завдяки гранту 
від німецької компанії «GIZ» змогли провести прибирання 
та облаштування споруди. Таким чином, водонапірну вежу 
планують використовувати як місце для проведення куль-
турно-мистецьких заходів, де житомиряни зможуть цікаво 
та корисно провести час.

Детальніше про прибирання та облаштування вежі, 
а також про заходи, які там планується реалізувати, розпо-
вів Борис Пахолюк, директор КУ «Агенція розвитку міста» 
Житомирської міської ради.

«Прибирали водонапірну вежу волонтери. Це житоми-
ряни, які відгукнулися на наше оголошення і заповнили 
анкету волонтера. На сьогодні це більше 40 людей, які нас 
підтримують і допомагають нам з прибиранням і облашту-
ванням внутрішніх просторів у вежі.

Ми прибрали усе сміття, яке там було, старі меблі, які вже 
не були придатні до використання, і відновили мінімальні 
інженерні мережі, щоб можна було використовувати вежу 
як громадський простір. Зараз там немає водопостачання, 
опалення, вентиляції, з’явилося тільки освітлення. Відремон-
тували у деяких місцях підлогу, там, де вона була зруйнована 
і мала дефекти», – пояснює фахівець.

За словами Бориса Пахолюка, провести прибирання 
на гідному рівні вдалося за підтримки німецької компанії, 
котра надала матеріали, інструменти та засоби індивіду-
ального захисту для волонтерів. «Прибирання відбувалося 

за підтримки німецької урядової компанії “GIZ”, яка допо-
могла нам із закупівлею витратних матеріалів, будівельних 
матеріалів, інструментів та засобів індивідуального захисту 
для волонтерів, щоб якісно організувати прибирання. 
Фактично з місцевого бюджету кошти на прибирання не ви-
ділялися. Меблі ми не купували туди. Ми використовуємо 
старі меблі, щоб зберігати там господарські матеріали. Ми 
частково завезли меблі, які позичили, щоб провести мис-
тецький захід. Там є столики, лавки. Якщо у нас з’явиться 
додаткове фінансування чи з’явиться необхідність така для 
постійного використання – будемо вже дивитися», – повідо-
мив Борис Пахолюк.

Перший захід в уже оновленій водонапірній вежі від-
бувся 18 грудня. Виставку картин зі скла майстрині Галини 
Готшлак зможе побачити кожен бажаючий.

«Уже в п’ятницю, 18 грудня, відкрилася мистецька ви-
ставка картин зі скла Галини Готшлак, що створені у її 
авторській техніці. Роботи експонуватимуться до Нового 
року. Наступного року ми також плануємо використову-
вати простір водонапірної вежі під проведення заходів, 
виставок», – розповідає Борис Пахолюк.

За добу 
у Житомирській 
області зареєстровано 
лише 36 випадків 
COVID-19, проведено 
282 ПЛР-тестування

Обласний лабораторний центр 
повідомляє: у Житомирській облас-
ті зареєстровано вже 36 810 підтвер-
джених випадків COVID-19.

Як повідомив в. о. директора ДУ «Житомирський 
обласний лабораторний центр» Юрій Лутай, станом на 
09:00 22.12.2020 (за минулу добу – 21 грудня) зареєстро-
вано 36 нових лабораторно підтверджених випадків.

Всього випадків (з наростаючим підсумком) – 36810. 
Померло (всього) – 615. За добу надійшло повідомлення 
на підозру – 36. Всього підозр (з наростаючим підсум-
ком) – 38355. Всього одужало – 28887. Активні хворі – 
7308. Всього проведено ПЛР-тестувань за добу – 282. 
Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим 
підсумком) – 115385. Всього проведено ІФА-тестувань 
за добу – 1105. Всього проведено ІФА-тестувань (з на-
ростаючим підсумком) – 150884.

8  513  но -
вих випадків 
коронавірус-
ної хвороби 
C O V I D - 1 9 
зафіксовано 
в Україні ста-
ном на 22 груд-
ня 2020 року. 
Зокрема, за-
хворіли 415 ді-
тей та 368 мед-
працівників.
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Як оформити право  
приватної власності  
на земельну частку 
(пай), на яку було видано 
свідоцтво (сертифікат)
Закінчення. Початок у № 37.

Слід зазначити, що разом 
з клопотанням зацікавлена осо-
ба має надати належним чином 
завірену копію сертифікату на 
земельну частку (пай).

– Після отримання рішен-
ня необхідно виготовити доку-
ментацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості). Такі роботи ви-
конують сертифіковані інжене-
ри – землевпорядники та землев-
порядні організації (державні та 
приватні) на основі укладеного 
між сторонами оплатного дого-
вору. Сформована документація 
із землеустрою передається на 
погодження до територіального 
органу Держгеокадастру, де зе-
мельній ділянці буде присвоєно 
кадастровий номер, а відомості 
про таку земельну ділянку вне-
сено до бази даних Державного 
земельного кадастру. На під-
твердження внесення відомостей 
власнику видають витяг з Дер-
жавного земельного кадастру.

– Наступний крок – це за-
твердження документації із зем-
леустрою рішенням відповідної 
ради, об'єднаної територіальної 
громади чи органу Держгеокада-
стру, що приймали рішення про 
надання дозволу на розроблення 
документації із землеустрою.

– Наостанок необхідно за-
реєструвати право власності на 
земельну ділянку, для чого заці-
кавлена особа має звернутися до 
державного реєстратора Центру 
надання адміністративних послуг 
або нотаріуса, після чого отримає 
інформаційну довідку з реєстру 
речових прав на нерухоме майно.

Окремо слід зазначити, що 
у процесі оформлення права 
власності на земельну част-
ку (пай) може виникнути ряд 
перепон, наприклад, у зв'язку 
з відмовою у наданні дозволу на 
розроблення документації із зем-
леустрою через відсутність вільних 
земель у земельному фонді чи 
неможливістю отримання права 
на земельну ділянку у порядку 
спадкування через пропущення 
терміну на прийняття спадщини. 
У такому разі вам необхідно буде 
звернутися з позовом до суду.

У разі, якщо виникли до-
даткові питання, звертайтесь 
до місцевих центрів та бюро 
правової допомоги. Їхні адреси 
та контакти ви можете знайти 
на сайті http://legalaid.gov.ua 
у розділі «Всі центри».

Отримати юридичну кон-
сультацію можна за номером 
0 800 213103 (єдиний контакт-
центр надання безоплатної 
правової допомоги).

КОЛОНКА

Що думають студенти про дистанційне 
навчання: ОПИТУВАННЯ

Софія Микитюк

В Україні вищі 
начальні заклади 
змушені перейти на 
дистанційну форму 
навчання в умовах 
пандемії.

Серед студентів різних на-
вчальних закладів було проведе-
но опитування, аби дізнатися, що 
вони думають з цього приводу.

«Ставлюся з розумінням, 
оскільки того потребує епіде-
міологічна ситуація в країні. 
Але якщо говорити загалом, то 
дистанційне навчання має як 
плюси, так і мінуси. Головним 
плюсом є те, що ми не піддаємо 
ризику своє здоров’я, а також 
маємо можливість навчатися, 
не виходячи з дому. Але мінусом, 
на мою думку, є складне сприй-
няття інформації, неможливість 
зануритися в ту атмосферу, яка 
вирує в університеті, а також 
важкість зосередитися на на-
вчанні»,  – коментує Анастасія, 

студентка Київського національ-
ного університету, спеціальність 
«Право».

«Моє ставлення цілком нор-
мальне. В умовах пандемії – це 
єдиний вихід для навчання. Але 
для студентів-медиків дистан-
ційне навчання не дає змоги про-
ходити практику, яка передусім є 
важливою для них. Також складно 
вивчати предмети, основне за-
вдання яких – показати будову 
тіла людини та спробувати її на 
дотик. Ще одним мінусом дис-
танційного навчання є технічні 
проблеми, які трапляються до-
волі часто. Особливо у студен-

тів, які проживають в селах, де 
інтернет-зв’язок не найкращої 
якості. Плюс такого навчання 
в тому, що я перебуваю вдома, 
у своєму місті Житомирі», – по-
яснює Олександра, студентка 
Вінницького національного ме-
дичного університету.

«Я погано ставлюся до дистан-
ційного навчання. Завдань почали 
задавати набагато більше, ніж 
тоді, коли ми відвідували універ-
ситет. Особисто у мене немає 
вільного часу для себе. Все одно ін-
формація при живому спілкуванні 
сприймається набагато краще. 
Не всі викладачі вміють корис-

туватися онлайн-платформами 
типу "Zoom". В такий спосіб на-
вчанню приділяється недостат-
ня кількість уваги як зі сторони 
студентів, так і викладачів», – ді-
литься Юрій, студент Поліського 
національного агроекологічного 
університету, м. Житомир.

«У дистанційного навчання є 
плюси й мінуси. Для мене така 
форма навчання вже стала звич-
ною, чого не скажеш про першо-
курсників. Оскільки я є гравцем 
футбольного клубу "Шахтар", 
я маю більше часу для тренуван-
ня. А також якщо ми їдемо на гру 
в інше місто, я можу зв’язатися 
з викладачем через "Zoom". Голо-
вний мінус дистанційного навчан-
ня – це те, що воно не дає змоги 
практикувати в тих умовах, які 
для цього призначені. Для стар-
ших курсів незручний такий 
вид навчання. Захист диплому, 
курсових в онлайн-режимі над-
звичайно складно проходить. Мені 
дуже бракує реального контакту 
та спілкування з викладачем. Ще 
надзвичайно важко вивчати іно-
земні мови дистанційно», – зазна-
чає Олександр, студент Переяс-
лав-Хмельницького державного 
педагогічного університету.

У Житомирі відбувся благодійний  
захід «Оксамитовий вечір»

Світлана Цимбалюк

У п’ятницю, 
18 грудня, у Жи-
томирі пройшов 
благодійний «Окса-
митовий вечір» на 
підтримку Жито-
мирського обласного 
спеціалізованого 
будинку дитини для 
дітей-сиріт та дітей, 
які залишилися без 
піклування батьків.

Організаторами та генерато-
рами ідеї заходу стали акторка, 
співачка, модель Людмила Ла-
дошко та підприємець, органі-
затор фотопроектів, модель Яна 
Денисюк.

Метою благодійного вечора 
був збір коштів для закупівлі 
ліфта-підйомника для дітей 

з інвалідністю Житомирського 
обласного будинку для дітей-
сиріт, позбавлених батьківської 
турботи.

«Напередодні Дня Свя-
того Миколая ми зв’язалися 

з дитячим будинком та за-
питали, які у них є потреби. 
Нам відповіли, що потрібен 
ліфт-підйомник, і ми виріши-
ли зробити благодійний вечір 
на підтримку даної справи», – 

розповіла Людмила Ладошко.
Захід супроводжувався чудо-

вою музичною програмою: ви-
ступами дітей, творчих колекти-
вів, скрипалів та саксофоністів. 
Також для присутніх проходив 
розіграш приємних призів та 
подарунків.

Організатори наголошують 
на тому, що потрібно розвивати 
культуру благодійництва та за-
кликають всіх не бути байдужи-
ми до подібних проєктів.

«На майбутнє хотілось би, 
щоб до подібних заходів до-
лучалося більше людей, і тоді 
буде більше можливостей. 
Тому ми плануємо і надалі 
робити подібні заходи та до-
помагати тим, хто потребує 
допомоги не тільки у Житоми-
рі, а й за його межами. І були б 
дуже раді, щоб нас підтриму-
вали не тільки житомиряни, 
а і місцева влада, посадовці та 
депутати», – наголосила Люд-
мила Ладошко.

Організатори висловлюють 
свою вдячність партнерам, спон-
сорам та гостям, які долучилися 
до даного заходу.
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Комусь житомирський трамвай,  
як кістка в горлі: чому влада планує  
ліквідацію найстарішого транспорту міста?

Анна Сергієнко

Житомир – місто, 
де простіше знищи-
ти, ліквідувати, аніж 
трансформувати чи 
модернізувати.

Модернізується тільки те, що 
вигідно безпосередньо міському 
голові та його оточенню, а ось 
якщо мова йде про проєкти, 
в яких зацікавлені, власне, жито-
миряни, то тут одразу з’являються 
захмарні суми коштів та опис си-
туації на кшталт «Все пропало!».

Кому трамвай  
став кісткою в горлі?

Так, більшість обурює те, 
що існування трамваю у Жито-
мирі – під великим питанням, 
а почалося все з «чудесного» 
інтерв’ю Сергія Сухомлина для 
«Житомир.info» щодо того, що 
трамвай – дороге задоволення 
для міста, тому, ймовірніше за 
все, його ліквідують, а замість 
сучасної, європейської інфра-
структури запустять на маршрут 
електробус (так-так, мова про ті 
електробуси, які у нас постійно 
горять, димлять і ламаються).

Виникає питання: а чим зава-
жає трамвай? Чи, точніше, кому? 
Можливо, це незручно власни-
кам ТЦ «ОЛДІ», незаконному 
будівництву депутата Сергія 
Пидюри, чи, можливо, у цьому 
є інтерес одного з перевізників, 
який планує пустити транспорт 
по маршруту трамваю. Але кар-
тина однозначно дивна.

Міський голова, який по 
ідеї повинен відстоювати такі 
культурні, історичні та вигідні 
проєкти, як трамвай, у комента-
рі для ЗМІ усіляко відмовляєть-
ся від цього виду транспорту, 
пояснюючи, що це невигідне 
вкладення, через яке місто по-
несе значні збитки.

Журналісти редакції «20 хви-
лин» поспілкувалися з колишнім 
очільником житомирського ТТУ, 
аби дізнатися, чи дійсно трамвай-
на мережа потребує ліквідації.

«Трамвай у Львові і всюди 
в Європі розвивають, я вважаю, 
що і у Житомирі його теж потріб-
но розвивати, а не ліквідувати. Це 
екологічно чистий і безпечний 
вид транспорту. Промисловий 
район в тому напрямку розвива-
тиметься. Коли в той район за-
пускали трамвай, розраховували, 
що буде його розвиток саме як 

промислової зони. Чи витримає 
такий трафік автобус? Ну я дуже 
сумніваюся.

Якщо дивитися на перспекти-
ву, то трамвай дуже необхідний, 
принаймні, в тому районі. Це 
потрібно ставити автобус кожні 
3–5 хвилин. Потрібно близько 
20 автобусів, щоб замінити ті 
12 трамваїв, що зараз на лінії. 20 
автобусів – це 8–9 мільйонів за 
один автобус. Тут ситуація така: 
трамвай місту необхідний, просто 
його треба розвивати», – пояснює 
Євгеній Демчик.

Трамвайну мережу  
не оновлювали  
близько 4–5 років

Фахівець впевнений: якби 
місто щороку, поступово онов-
лювало трамвайну мережу, та-
ких серйозних проблем з цим 
транспортом, як зараз, не було 
б: «Звичайно, якби щороку вкла-
далися гроші в ремонт рейок, 
рухомого складу, то там би не 
було проблем. А сьогодні вже 
ми бачимо зношення трамвай-
ної інфраструктуру, бо кошти 
вкладалися в інші проєкти. Тут 
потрібно розуміти, хто проти 
трамваю. Потрібно бути на гро-
мадських слуханнях і розуміти: 
можливо, це перевізник певний 
хоче “зайти” на цей маршрут, по-
трібно розуміти, який реальний 
стан трамваю і колій сьогодні, це 
мають визначити спеціалісти».

Дублює нам відповідь щодо 
стану трамваю у Житомирі і ни-
нішній директор трамвайно-тро-
лейбусного управління Андрій 
Нечуйвітер.

За його словами, останні 4–5 
років трамвайну мережу лише 
підтримували, ніхто не оновлював 
її та не займався її модернізацією.

«Про ліквідацію мова не йде. 
Ми говоримо про те, що треба 
відремонтувати те, що є. Питан-
ня фінансування: чи зможе місто 
вкласти такі кошти на повну ре-
конструкцію трамвайної мережі? 
Трамвай – дійсно один з найменш 
збиткових видів транспорту по 
місту. Якби було обслуговування 
і ремонт періодичний, то стан був 
би ліпший. Останні 4–5 років ми 
трамвайну мережу лише підтри-
мували, тому модернізацій, ре-
монту ми не робили», – стверджує 
Андрій Нечуйвітер.

Перевізники «відхоплять» 
трамвайний маршрут  
під час його ремонту

У разі ремонту трамвайної 
мережі на маршрут відправлять 
інший, тимчасовий, транспорт, 

і в ТТУ побоюються, що люди або 
надаватимуть перевагу іншому 
виду транспорту, або ж ремонт 
трамвайної мережі розпочнуть, 
але не закінчать.

«Ми повинні розуміти, що 
якщо це нове будівництво, то 
трамвай взагалі на певний час 
зупинять. І у мене з цього при-
воду побоювання, що він після 
цього більше не поїде: або гро-
шей не вистачить, або ним при-
пинять користуватися, бо пус-
тять маршрутку чи побудують 
тролейбусну лінію», – зазначає 
Андрій Нечуйвітер.

Невтішний сценарій 
ремонту трамвайної мережі

Отже, цілком ймовірно, що 
навіть у разі модернізації все 
може закінчитися в дусі «жи-
томирської класики»: спочатку 
виділяються захмарні кошти, 
кредитні кошти на ремонт ко-
лій та рухомого складу. Одразу 
після цього приватні перевізни-
ки починають війну за маршрут, 
адже найменш вірогідно, що на 
маршрут трамваю «зайде» кому-
нальний транспорт.

Вигідніше, аби хтось з набли-
жених до міського голови тримав 
ласий шматок маршруту. Ремонт 
нібито продовжуватиметься, але 
повільними темпами.

Говоритимуть: «Це трамвайна 
мережа, її реконструкція довша 
і важча». Коротше кажучи, віша-
тимуть локшину на вуха, так само, 
як Сергій Сухомлин говорив, що 
через вузькі колії ми залишимося 
без рухомого складу, адже трам-
ваїв на вузькі колії – немає, або 
потрібно буде замінювати колії 
та рухомий склад.

«Тут є ще один момент: Жи-
томир та Вінниця фактично за-
лишилися одними містами в Єв-
ропі з вузькою колією, і тут теж 

треба приймати рішення, бо ми 
не отримаємо нові трамваї, не 
можемо закупити їх з вузькою 
колією. Переробляти колію чи 
залишати старою? Якщо зали-
шаємо старою, тоді вкладаємо 
величезні кошти, і ми не отри-
муємо потім сучасні трамваї. 
Тут треба приймати рішення», – 
коментує для «Житомир.info» 
Сергій Сухомлин.

Це, звісно, у фантазіях мера, 
може, й так, але більшість євро-
пейських країн мають саме вузь-
ку колію, а їздить нею сучасний 
рухомий склад, який, до речі, 
випускають за кордоном, тому 
говорити, що транспорту ново-
го немає – як мінімум, вводити 
в оману.

І пояснення мера більше ви-
глядає залякуванням, нібито це 
настільки нереальна задача, що 
єдиний вигідний (для нього?) ви-
хід – заасфальтувати все і пустити 
автобуси чи маршрутку.

І колії дорогі, і самі трамваї, 
проте, як було сказано фахівця-
ми й раніше, якби поступово 
займалися оновленням та об-
слуговуванням трамваю – таких 
питань би не виникало. Виходить, 
чекаємо, поки трамвайна мере-
жа буде вбита вщент, щоб потім 
розвести руками і зробити так, як 
вигідніше для когось, але точно 
не для житомирян.

Житомиряни категорично 
проти ліквідації трамваю

Та хвиля незадоволення, яка 
з’явилася одразу після появи 
інформації про те, що трамвай 
у Житомирі можуть ліквідува-
ти, – продовжується і до сьогод-
ні. Очевидно, це екологічний, 
комфортний і атмосферний, ду-
шевний вид транспорту. Містяни 
наголошують: трамвай потрібен 
Житомиру!

«Трамвай – це швидкий місь-
кий транспорт, який може пере-
возити багато людей. Треба, на-
впаки, будувати лінії у всі спальні 
райони, бо один трамвай може 
перевозити більше сотні людей 
і швидко, на відміну від жовтих 
“РУТА” чи “ГАЗЕЛЬ”. Будувати 
з нуля – значить будувати широ-
ку колію і одразу за сучасними 
стандартами рейок», – коментує 
Сергій Стрельбіцький.

«О це брехня! Я в даний мо-
мент перебуваю у Польщі і бачив 
швидкісні трамваї на вузьких ко-
ліях. Я за трамваї тому, що це є 
старовинний і дуже корисний вид 
транспорту. Краще залишити за-
шарпані маршрутки?» – запитує 
Олександр Неголюк.

«Ой знаємо ми ці ваші елек-
тробуси. На їхню закупівлю під-
уть десятки років, а тим часом 
по цих маршрутах ходитимуть 
роздовбані “бобіки” чи ще щось 
подібне. Вчора ввечері з громад-
ського транспорту нормально 
працював лише трамвай! І його 
забрати? Серйозно? З п'яти марш-
рутів лише один залишився, і той 
хочуть закатати в асфальт», – обу-
рюється Максим Вергановський.

«То маніпулятивна тема. Коли 
є дві ціни: дорожча і дешевша. Ти 
створюєш ілюзію вибору. Скоро 
буде стаття про те, що житоми-
ряни відстояли право на трамвай 
і читай про профіт», – зазначає 
Валентин Андрущенко.

У відповідь на це місцевий 
житель Юрій Довжан прогно-
зує, як відбуватиметься лікві-
дація трамваю: «Хоч кошторис 
демонтажу і значно менший, на 
ньому набагато легше вкрасти. 
Сам демонтаж, здача на мета-
лобрухт, "якісний" ремонт до-
роги, "суперякісні" китайські 
електробуси. І головне – значно 
швидше. Бо на реконструкцію 
потрібні кредитні кошти, а за 
них звітність і аудит значно су-
воріше. Та і довше».

Але є незначний відсоток 
житомирян, які ідею ліквідації 
трамваю підтримують.

«Люди, тут якщо багатьох по-
слухати, то згідно з логікою ми й 
досі повинні літати на дирижа-
блях, бо це ж історія. Всі, як діти 
малі: "хочу трамвай". Я теж хочу, 
але ж потрібно обрати: витратити 
з бюджету міста 500 млн грн на 
трамвай або на більш якісь ко-
рисні проєкти», – зазначає Вадим 
Сушитський.

Ситуація в будь-якому разі 
буде зручною насамперед для 
міського голови. Питання лише 
в тому, мовчатимуть житомиряни 
чи «ліквідують» мера разом з його 
«геніальними» ідеями.
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Велике кіно у маленькому місті:  
які фільми знімали на Житомирщині

Світлана Цимбалюк

Своїми краєвида-
ми та старовинною 
архітектурою Жито-
мирщина славиться 
на всю країну. Сюди 
приїжджають не 
тільки туристи, а й 
режисери, щоб відзня-
ти чудові кадри для 
кінофільмів.

Журналісти «20 хвилин» зро-
били добірку фільмів та серіалів, 
які «родом» із Житомирщини.

Житомирщина 
в кінематографі  
60–70-х років

Однією із кінострічок, яка була 
відзнята на Житомирщині, стала 
«Рижик». Художній фільм 1960 
року випуску є екранізацією одно-
йменної повісті Олексія Свірсько-
го, який є вихідцем із Житомира. 
У своїй повісті автор розповідає 
про спогади, які залишило в його 
пам’яті рідне місто. Глядач може 
побачити кадри з набережної на 
Мальованці, частину Подільської 

вулиці, двір Подільської церкви та 
сцени, які відбувалися у Коростені.

У 1971 році кіностудія ім. До-
вженка випустила художній 
фільм «Олеся» за однойменною 
повістю письменника Олександра 
Купріна. В одному з кадрів мо-
жемо побачити Свято-Преобра-
женський монастир, розташваний 
у селі Тригір'я.

У 1972 році на Одеській кіно-
студії вийшла стрічка «Легка 
вода» про спортсменів-байдароч-
ників. Її окрасою стали гранітні бе-
регові скелі, пляж та колесо огляду 
в гідропарку. Зйомки проходили 
на річці Тетерів.

У 1975 році на екрани телегля-
дачів потрапляє друга частина 
трилогії «Думка Ковпака», яку 
відзняли на кіностудії ім. До-
вженка. В одній із сцен є кадри 
з житомирською водонапірною 
вежею, яка височіє на вулиці 
Пушкінській.

У 1978 році студією «Таджик-
фільм» було знято кіностріч-
ку «Жінка здалеку», у якій 
з’являються околиці Новограда-
Волинського. Саме на березі річ-
ки Случ за сценарієм відбулося 
весілля головних героїв.

У 1989 році кіностудія ім. До-
вженка відзняла дитячий фільм 
«Савраска». Під час перегляду 
житомиряни можуть побачити 
безліч знайомих для них місць. 
Це Старий бульвар, Житній ринок, 

Замкова гора, школа № 8, кафе 
«Райдуга», літак Ту-104. Також ре-
жисери зафільмували підвісний 
міст у парку, площу Перемоги, 
вулиці Михайлівську, Бориса Тена, 
Лесі Українки, та багато інших.

Сучасний кінематограф
Сучасний кінематограф також 

не лишився осторонь Житомир-
щини, адже збережена старо-
винна архітектура нашого краю 
є чудовою локацією для зйомок як 
сучасних фільмів, так і історичних.

У 2010 році у Житомирі від-
булася кінозйомка стрічки «Віра. 
Надія. Любов», у якій брали 
участь відомі українські актори 
та актори Житомирського теа-
тру ім. Кочерги. У кадрах фільму 
можна побачити вул. Старовіль-
ську, вул. Троянівську, територію 
військового госпіталю та парк 
ім. Гагаріна.

У 2018 у Житомирі продакшн-
компанія «Star Media» зацікавила 
глядачів комедійним серіалом 
«Подорожник». На знімальний 
майданчик тимчасово перетво-
рилась вулиця Михайлівська та 
одне із історичних місць нашого 
міста – Замкова гора.

У 2019 році протягом 4-х днів 
у Житомирі проходили зйомки 
художнього фільму «Відлуння». 
У сюжеті його розповідається 
про події, які відбувалися у Ві-
нниці в часи німецької окупації 

у 1941 році. Локацією для зйомок 
став один із найстаріших будин-
ків, що розташований на вулиці 
Ольжича. Також декілька сцен 
відбулося на вулиці Пушкінській, 
Лермонтовській та біля краєзнав-
чого музею.

Краєвиди села Дениші та села 
Тригір'я, що на Житомирщині, 
також не залишилися осторонь 
кіношного світу. У 2019 році там 
знімали 16-серійний серіал під 
назвою «Слов'яни», який ство-
рювався міжнародною коман-
дою – українськими та словаць-
кими режисерами, продюсерами 
й акторами на чолі з режисером 
Петером Беб'яком. В основі філь-
му лежать традиції та міфологія 
давніх слов’ян періоду VI століття.

Деякі сюжети у нашому місті 
відзняли і до телевізійного серіа-
лу «Кріпосна» у 2019 році. Саме 
Житомирська обласна філармонія 
імені Ріхтера слугувала об’єктом 

для кадрів фільму. Як пояснили 
режисери, зараз ця театральна 
зала має такий вигляд, який був 
у ХІХ столітті, – з розмальованим 
плафоном і розширеними сидін-
нями, куди могли поміститися 
пишні сукні дам.

У грудні  2020 ві дбулас я 
прєм`єра фільму «Мати Апос-
толів» режисера Зази Буадзе. За 
основу стрічки взяті реальні події, 
коли влітку 2014-го під Луганськом 
російські бойовики збили укра-
їнський військовий літак АН-26. 
Частина зйомок до стрічки від-
бувалася на Житомирщині. Під 
час підготовчого етапу шукали 
локації, максимально схожі на 
Донбас. Знайшли такі у Леонівці 
під Малином та у Гранітному.

Також варто відмітити, що 
у прокат стрічка вийшла 3-го 
грудня, тому глядачі ще мають 
можливість переглянути її у кіно-
театрах.

Шоу-театр «КЛЕМ» – володар 
суперкубку міжнародного 
фестивалю у Вінниці

12 грудня 2020 року 
у м. Вінниці відбувся 
VII Міжнародний фес-
тиваль дитячої, учнів-
ської та студентської 
творчої молоді «Сяйво 
різдвяних зірок».

Конкурс проводився у п’яти но-
мінаціях: хореографія, оригіналь-
ний жанр, вокал, художня творчість 
та інструментальний жанр.

Шоу-театр «КЛЕМ» привіз на 
конкурс оновлений номер «Заяча 
дискотека», де вихованці в образі 
Олі Полякової, Дзідзьо, Вєрки 
Сердючки, Марув, Михайла По-
плавського та інших зірок разом 
з пухнастими зайчиками зробили 
справжнє шоу на сцені.

Оцінювали учасників висо-
кокваліфіковані спеціалісти та 
фахівці зі сфери шоу-бізнесу, куль-

тури, музичного продакшну, теле-
бачення, фешн-індустрії, провідні 
фахівці в області культури і освіти, 
дитячої та юнацької творчості.

Серед учасників журі обирало 
володарів гран-прі, першого, дру-
гого та третього ступенів у кожній 
номінації. Та був один спеціаль-
ний суперкубок для учасника, 
який сподобався найбільше. Саме 
цей суперкубок фестивалю журі 
одноголосно вирішило вручити 
шоу-театру «КЛЕМ».

Олександр Нечаєв – керівник 
колективу: «Дуже приємно було 
послухати обговорення членами 
журі виступу нашого колективу».

Режисер Київської муніци-
пальної академії естрадно-цир-
кового мистецтва Світлана Кар-
лицька відмітила професіоналізм 
вихованців шоу-театру: «Видно, 
що ваші КЛЕМівці багато ви-
ступають і працюють над собою, 
а також ваш виступ дуже відріз-
нявся від інших учасників висо-

кою майстерністю та харизмою. 
У нас склалось враження, що це 
професійні актори, а не вихованці 
Центру творчості дітей і молоді».

Вихованці колективу, окрім 
переможного виступу, отримали 
багато вражень від прогулянки 
Вінницею. Сквер «Ліверпуль», пло-
ща Гагаріна, Центральний міський 
парк, фірмовий магазин Рошен, 
Вінницький краєзнавчий музей, 
набережна Південного Бугу, 
пам’ятник української пісні – все 
це побачили учасники колективу, 
а також спробували весь асорти-
мент мармеладу Вінницького за-
воду «Солодка мрія», прокаталися 
на трамваї, щоправда, «зайцем» 
(бо, як вияснилося, у Вінниці не 
можна розрахуватися за проїзд 
готівкою або банківською карт-
кою – прим. автора).

Подільська перлина залиши-
ла яскраві враження у вихованців 
шоу-театру «КЛЕМ». Окрім того, 
колектив отримав пропозицію 

творчого співробітницва з ки-
ївськими спеціалістами у сфері 
шоу-бізнесу.

Керівництво шоу-театру 
«КЛЕМ» висловлює щиру вдяч-
ність департаменту освіти Жи-
томирської міської ради та Цен-
тру творчості дітей і молоді за 
підтримку та можливість взяти 

участь у заходах високого рівня.
Ми щиро вітаємо колектив 

народного художнього колективу 
шоу-театру «КЛЕМ» та його ке-
рівників Ігоря Суржана, Олексан-
дра Нечаєва та Анну Курлянчик 
з черговою перемогою, бажаємо 
усім здоров’я та нових творчих 
здобутків. Так тримати!
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Марія Кравчук

З 2004 року газета 
«20 хвилин» прово-
дить конкурс «Народ-
ний бренд». Цьогоріч 
вже традиційно жи-
томиряни мали змогу 
обрати кращих із кра-
щих у 49 номінаціях.

Щороку у конкурсі беруть 
участь сотні компаній, починаючи 
від нещодавно заснованих і до тих, 
хто неодноразово виправдовував 
довіру клієнтів.

У Житомирі цього року за 
звання найкращих змагалися 598 
компаній, і за своїх улюбленців 
проголосували 5 644 житомирян.

Серед них найбільшу при-
хильність отримали 49 компанії, 
які й стали переможцями цього-
річного «Народного бренду 2020». 
Хтось із них впевнено здобуває пе-
ремогу у конкурсі вже не перший 
рік поспіль, а дехто – вперше став 
фаворитом саме цього року.

Цьогоріч у конкурсі з’явилося 
чотири нові номінації: «Вироби 
з каменю», «Барбершоп», «Вода», 
«Центр подології».

У зв’язку зі складною ситуаці-
єю в країні, що пов’язана з панде-
мією, нагородження проходило 

не у звичному форматі. Усіх пере-
можців розділили на три части-
ни, і нагородження проводилося 
у різні дні.

Увечері 16, 17 та 21 грудня 
представники компаній повер-
нулися додому з «Ніками» – сим-
волом перемоги у «Народному 
бренді 2020». Також кожен з пе-
реможців і партнерів отримав 
диплом та грошовий сертифікат 
у лофт-бар «Hookah», який роз-
ташований за адресом: вулиця 
Леха Качинського, 4. Переможці 
мали змогу одразу використати 
сертифікат на святкування пере-
моги: скуштувати смачні страви, 
покурити кальян та навіть заспі-
вати в караоке або ж використати 
сертифікат будь-якого іншого дня, 
адже він дійсний до 1 червня 2021 
року.

На початку свята з вітальним 
словом до присутніх звернувся 
директор газети «20 хвилин» 
Олександр Васильковський: 
«Я розумію, що цього року свят-
кування "Народного бренду" змі-
нилось. Цьогоріч ми намагались 
створити для всіх безпечні умови 
з дотриманням усіх карантинних 
норм. Ми розділили на три час-
тини переможців, для того, щоб 
все ж таки, незважаючи на все, 
провести "Народний бренд 2020" 
і нагородити переможців міста 
Житомира».

Центр подології «Step by Step» 
цьогоріч став дебютантом конкур-

су «Народний бренд» і отримав 
перше місце у номінації «Центр 
подології».

«Ми – представники центру 
подології "Step by Step". Займа-
ємось проблемами ступень та 
нігтів. Також у нас працює лікар-
ортопед та лікар-дерматолог. На 
ринку послуг ми давно, але як 
компанія "Step by Step" працю-
ємо тільки з вересня цього року, 
виходить три місяці.

Цьогоріч ми вперше беремо 
участь у конкурсі "Народний 
бренд". Минулого року отримав 
перемогу мій чоловік, який є влас-
ником стоматологічної клініки, 
смак перемоги нам сподобався, 
і вже цього року ми вирішили 
брати участь разом і перемогли 
разом», – говорить Вікторія Сер-
дійчук.

У номінації «Магазин садової 
техніки» здобув перемогу магазин 
«Добрий господар», офіційний 
дилер STIHL у Житомирській 
області, що за сумісництвом є 
генеральним партнером конкурсу.

Компанія «Центр Утеплення» 
щороку бере участь у конкурсі 
«Народний бренд» та щороку 
отримує переможні місця. Цьо-
горіч, не зраджуючи традиції, 
«Центр Утеплення» переміг у двох 
номінаціях: «Магазин опалення», 
«Магазин утеплення будинків». 
Також «Центр Утеплення» цьо-
горіч виступив ексклюзивним 
партнером.

«Наша компанія займається 
утепленням фасадів, також газо-
вим обладнанням, обладнанням 
для опалення. Це різні котли, 

водонагрівачі, різноманітні ма-
теріали для утеплення будинків 
і різноманітні будівельні матері-
али та інтер’єрні фарби.

На ринку у Житомирі ми 
15 років. У "Народному бренді" 
беремо участь щороку і щороку 
перемагаємо завдяки довірі наших 
клієнтів», – розповіли менеджери 
зі збуту Мирослава Столярчук та 
Дар’я Карабанова.

«Народний бренд» – це мож-
ливість кожного споживача про-
голосувати за улюбленого пред-
ставника бізнесу.

Аудиторія конкурсу – усі по-
внолітні жителі міста Житомира. 
Це нагода для кожного споживача 
проголосувати за те, що він лю-
бить, знати, що до його думки 
прислухаються і неодмінно ві-
зьмуть її до уваги.

Хотіли б зазначити, що кожен 

із тих, хто проголосував, 
мав змогу залишити 
свій відгук на картці 
компанії у бізнес-до-
віднику 20.ua, таким чи-
ном розповівши іншим 
про послуги чи товари, 
якими скористався по-
купець.

«У нас – салон тепла, 
магазин сантехніки та 
кераміки "Nemo". У цій 
сфері ми вже більше 10 
років, але свій магазин 
відкрили лише півтора 
року тому. У "Народ-
ному бренді" беремо 
участь вперше і отрима-
ли друге місце – що теж 
непогано», – говорить 
директор компанії Іван 
Устимович.

Серед новачків та-
кож компанія «АКБ-

центр», яка дебютувала пере-
можцем у номінації «Магазин 
автозапчастин».

«Компанія "АКБ-центр" – 
дистриб’ютор акумуляторів. На-
справді наша компанія є осно-
вним гравцем на ринку продажу 
акумуляторів на Житомирщині: 
таких цін, асортименту, якості та 
гарантії немає ні в кого в області.

У "Народному бренді" беремо 
участь вперше, для нас це мож-
ливість заявити про свій бренд 
більшій аудиторії, і дуже приємно 
було, коли ми переконались, що 
у Житомирі нас знає і підтримує 
така кількість людей», – зазначає 
Євген Глембоцький, керівник ком-
панії «АКБ-центр».

Корпорація «Океан» цього 
року взяла «золото» у трьох но-
мінаціях: «Двері, ворота», «Вікна» 
та «СТО».

У Житомирі нагородили переможців 
конкурсу «Народний бренд 2020»

Народний бренд
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Завдяки конкурсу, який прохо-
див під девізом «Ви обираєте – ми 
нагороджуємо!», читачі протягом 
більш як місяця мали змогу від-
дати свій голос за кращі підпри-
ємства, заклади і торгові марки 
Житомира.

ПП «Компанія РОС» займає 
одну з лідируючих позицій у Жи-
томирській області та входить 
у топ-трійку виробників, має багато 
нагород та визнання кращих това-
рів серед національних виробників. 
Компанія з року в рік бере участь 
у конкурсі «Народний бренд» та 

ще жодного разу не програвала.
«Наша компанія зареєстрована 

у 2008 році. Надаємо будівельні 
послуги, проєктуємо та виготов-
ляємо металопластикові та алю-
мінієві вікна, двері, обробляємо 
матеріал. З 2008 року беремо 
участь у "Народному бренді", до 
2015 року були номінантами «Вікна 
та двері» – займали перші місця, 
після того компанія розширила 
спектр послуг, зараз більш широко 
беремо участь у будівельній сфері.

Щороку у нас перші міс-
ця, маємо вже 13 статуеток 

"Ніка"», – розповідає директор 
компанії ПП «Компанія РОС» 
Олександр Саюк.

Компанія «Комтех Полісся» 
посіла перше місце у номінації 

«Кондиціонери та системи вен-
тиляції». Компанія вже третій рік 
виступає офіційним партнером 
конкурсу «Народний бренд».

Газета «20 хвилин» висловлює 

подяку усім партнерам та учасни-
кам, які долучились до конкурсу 
«Народний бренд 2020». Дякуємо 
вам за довіру та сподіваємось на 
плідну співпрацю у майбутньому.

У Житомирі нагородили переможців 
конкурсу «Народний бренд 2020»

Народний бренд
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Дерибан продовжується: знову у Гідропарку 
ріжуться столітні дуби – Держгеокадастр видав 
документи на землю у природоохоронній зоні

Руслан Мороз

Вікові ліси в районі 
Гідропарку будуть 
передані Держгеока-
дастром у приватну 
власність для сіль-
госппотреб. Докумен-
ти були оформлені 
протягом доби…

Історія дерибану лісів Гідро-
парку розпочалася ще з часу па-
нування Партії регіонів. Тодішній 
голова Житомирської райдержад-
міністрації Андрій Кулик, контр-
ольований «смотрящим» і голо-
вним куратором земельних схем 
у районі Олегом Поповим, видав 
цілу низку розпоряджень. Згідно 
з ними частину земель, переданих 
свого часу військовому лісництву, 
без жодних погоджень та без пере-
дачі їх у розпорядження райдер-
жадміністрації, роздали у при-
ватну власність. За деякий час на 
розданих землях розпочалося 
зрізання дерев, і довкола ділянок 
з'явилася двометрова огорожа. 
Після Революції гідності завдяки 
рейдам активістів стало відомо, 
що на землях лісового фонду вже 
збудували маєтки кілька одіоз-
них міліціонерів. Одним з таких 
був тодішній начальник сектору 
УБОЗу Дмитро Іщук. Після хвилі 
публічного невдоволення та нео-
дноразових звернень прокуратура 
під тиском громадськості пору-
шила кримінальне проваджен-
ня щодо незаконності передачі 
у приватну власність державних 
земель. І 29 жовтня 2015 року 
Житомирським районним 
судом під головуванням судді 
Інни Зубчук задовольнила за-
яву прокурора Житомирсько-
го району, накладавши арешт 
на передані у приватну влас-
ність земельні ділянки. Минає 
4 роки, триває розслідування, 
прокуратура не поспішає пе-
редавати справу до суду. Од-
нак у цей ж час ця сама суддя 
Інна Зубчук, яка усі роки вела 
справу по незаконно розданим 
землям, наклавши арешт, ви-
носячи численні ухвали й 
рішення у справі, ухвалює 
повністю протилежне рішен-
ня. Виявляється, прокурор 
взагалі не мав право подавати 
позов! Згідно з текстом винесено-
го 27 травня 2019 року рішення, 
суддя раптово встановлює, що 
обґрунтовуючи позов, прокурор 
посилався на те, що спірні землі 

вибули із постійного користуван-
ня ДП «Житомирський військовий 
лісгосп» поза його волею (!!!), від-
повідачі набули права власності 
на спірні ділянки всупереч ви-
могам земельного законодавства, 
а тому вказані землі підлягають 
витребуванню на користь цього 
підприємства. А оскільки позов 
прокурор пред̀ явив в інтересах 
самостійної юридичної особи 
(ДП «Житомирський військовий 
лісгосп»), яке, на думку суду, і мало 
бути позивачем у справі, позов 
у цій «справі подано особою, яка 
не має процесуальної дієздатнос-
ті». Простіше кажучи, прокурори 
не мали права звертатися до суду. 
Таке право було лише у військо-
вого лісгоспу. Справді феєричне 
рішення, яке взагалі ні україн-
ська, ні світова юриспруденція 
пояснити не може! Але для судді 
Житомирського районного суду 
Інни Зубчук подібна практика 
ухвалення подібних рішень є звич-
ною не лише щодо земель Гідро-
парку. Через півтора року з часу 
ухвалення таких рішень землю 
встигли переоформити і пере-
продати, фактично узаконивши 
крадіжку державних земель за 
підтримки суду та безуспішної 
участі прокурорів.

Новий етап  
земельного дерибану

Нагадаємо, що 19 листопада 
2020 року під будівлею Головно-
го управління Держгеокадастру 
у Житомирській області відбувся 
мітинг протесту проти порушен-
ня прав жителів Житомирщини. 
Причина – заяви житомирських 
ветеранів АТО не розглядаються, 
готові накази не підписуються. 
Фізичні особи, жителі Житомира 
та області, в принципі не можуть 
нічого оформити.

При цьому близько 300 заявок 
від фізичних осіб – жителів Дні-
пропетровської області були обро-
блені всі за 2–3 дні, їм вже почали 
виділяти ділянки в Овруцькому та 
Олевському районах: мова йде про 
землі, в яких є бурштин.

За словами житомирян, які 
звернулися до нас зі скаргами, 
в Держгеокадастрі зареєстровано 
близько 80 заяв від жителів Дні-
пра на отримання по 2 гектари 
землі у Коростенському районі. 
Причому, за словами скаржників, 
всі заяви розглянуті та вже задо-
волені. Отже, майже 160 гектарів 
землі у Житомирській області 
отримують люди, які мешкають 
за 600 км від неї.

Начальниця Головного управ-
ління Держгеокадастру у Жито-
мирській області Віра Жукова не 

змогла пояснити, яким чином все 
це сталося. На прохання показати 
заяви, які були надані на отриман-
ня землі, вона не відмовила, але 
після майже 30 хвилин очікування 
всі зрозуміли, що цих заяв ніхто 
не побачить.

Але за цей період сталося 
щось неймовірне. Крім невідо-
мих осіб з Дніпра, які нібито 
намагалися отримати якийсь 
шматочок землі у Житомирській 
області майже у 160 гектарів, та-
кож невідомі особи отримали 
«під шумок» величезний шмат 
землі просто у житомирян під 
носом – у Гідропарку.

«ТурбоДЕРИБАН земель лісо-
вого фонду в районі Гідропарку 
Житомира продовжується! Держ-
геокадастр Житомирської області, 
в межах фейкової інвентаризації, 
сформував земельні ділянки для 
ведення сільського господарства 
на землях лісового фонду, на зем-
лях, де ростуть 100-літні дуби! Ці 
земельні ділянки мають цільове 
призначення – для ведення лісо-
вого господарства, та перебува-
ють у постійному користуванні 
Міністерства оборони України, – 
заявив у пості в Facebook голова 
громадської організації Олександр 
Міщенко. – Ще у листопаді 2020 
року земельні ділянки були про-
інвентаризовані та мали статус зе-
мель запасу, у грудні 2020 року – це 
вже землі для ведення особистого 

селянського господарства, а вже 
завтра вони можуть бути у при-
ватній власності, не здивуюся, 
якщо це буде учасник АТО».

І дійсно, передивляючись 
у відкритому доступі докумен-
ти, ми можемо переконатися 
в тому, що більшість ділянок 
у житомирському Гідропарку 
отримали особи з документа-
ми, де є позначка УБД. Отже, є 
велика ймовірність того, що всі ті 
атовці – просто підставні особи, 
або, як кажуть, «ряжені», а ось хто 
за ними ховається і для чого аку-
мулюється така земельна ділянка, 
питання просто риторичне.

Вчергове втрачені землі 
Гідропарку

Все було проведено практич-
но у рекордні терміни. Так, заява 
на отримання земельної ділянки 
датована від імені якогось атовця 
3 грудня 2020 року, а вже 4 груд-
ня йому видали всі дозвільні 
документи. Отже, за одну добу 
(!) провели таку роботу і вико-
нали такий шлях, який іншим 
не вдається пройти роками. До 
того ж, добре знаючи про різні 
історії зі скандалами в житомир-
ському Держгеокадастрі, списати 
все на випадковість не вийде. Так, 
дійсно, згідно зі ст. ст. 117, 122 Зе-
мельного кодексу України, Указом 
Президента України від 15.10.2020 

№ 449/2020 «Про деякі заходи 
щодо прискорення реформ у сфе-
рі земельних відносин», постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2020 р. № 1113 
«Деякі заходи щодо прискорення 
реформ у сфері земельних відно-
син» та підпунктом 31 пункту 4, 
пунктом 9 Положення про Дер-
жавну службу України з питань 
геодезії, картографії та кадастру, 
затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 
14 січня 2015 р. № 15, прискорено 
децентралізацію у сфері земель-
них відносин та забезпечення 
територіальних громад земель-
ними ресурсами. Зазначеними 
нормативно-правовими актами 
доручено: прискорити проведен-
ня інвентаризації земель сіль-
ськогосподарського призначення 
державної власності; здійснити 
передачу з 17 листопада 2020 р. 
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення державної 
власності у комунальну власність 
відповідно до ст. 117 Земельного 
кодексу України; здійснити пе-
редачу у комунальну власність 
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення державної 
власності, включених до переліків 
земельних ділянок, права на які 
виставляються на земельні торги, 
після оприлюднення результатів 
земельних торгів та укладення до-
говорів оренди (емфітевзису) та-
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ких земельних ділянок відповід-
но до ст. 117 Земельного кодексу 
України. Передати у комунальну 
власність земельні ділянки сіль-
ськогосподарського призначення 
державної власності, щодо яких 
надано дозволи на розроблення до-
кументації із землеустрою, у разі, 
коли до 15 грудня 2020 р. докумен-
тацію із землеустрою не подано на 
затвердження до територіальних 
органів Державної служби з питань 
геодезії, картографії та кадастру 
відповідно до ст. 117 Земельного 
кодексу України.

Разом з тим нашій редакції 
стало відомо про факти того, 
що протягом жовтня-грудня 
2020 року на території Тетерів-
ської сільської ради швидкими 
темпами проінвентаризовано 
та врегульовано ГУ Держгео-
кадастру в Житомирській 
області питання щодо надан-
ня дозволу на приватизацію 
невідомими громадянами 
земельних ділянок, що підля-
гали передачі до комунальної 
власності. Так, лише у листопаді 
2020 року сформовано земельні ді-
лянки із категорією земель – землі 
сільськогосподарського призна-
чення, з кадастровими номерами 
1822087200:01:000:1235 (1.1466 га), 
1822087200:01:000:1236 (0,1735 га), 
3. 1822087200:01:000:1237 (0,2021 га), 
1822087200:01:000:1238 (0,2490 га) та 
1822087200:01:000:1239 (0,1148 га). 
Вищезгадані сформовані зе-
мельні ділянки сільськогос-
подарського призначення 
розташовані на території 
Житомирського району, Те-
терівської сільської ради, 
в межах земельних ділянок із 
лісовими насадженнями, які 
належать на праві постійно-
го користування Державному 
підприємству Івано-Франков-
ського ліспромкомбінату МО 
України. На зазначені землі 
видавався Державний акт на 
право постійного користуван-
ня землею серії ЯЯ № 073507 
на ДП «Івано-Франківський 
ліспромкомбінат МО Украї-
ни» (Шепетівський військовий 
лісгосп) – для ведення лісового 
господарства.

З інформації, яка міститься на 
публічній кадастровій карті Укра-
їни, станом на 9 грудня 2020 року 
вищезгаданим новосформованим 
земельним ділянкам, за допомо-
гою реєстраційних та проєктних 
змін, було присвоєно цільове при-
значення – 01.03 (Для ведення осо-
бистого селянського господарства) 
та 01.05 (Для ведення садівництва), 
одночасно та заздалегідь здійсне-
но поділ земельних ділянок, так 
щоб розмір площі 8 земельних 
ділянок не перевищував норму 
безоплатної приватизації, а саме 
для ведення садівництва не біль-
ше 0.12 га. Слід зазначити, що 
попередньо вищезазначені 
ділянки проінвентаризовано 
як землі запасу з кожної з ка-
тегорій не наданих у власність 
або користування, однак вже 
у грудні цього року держав-

ними реєстраторами внесено 
зміни щодо цільового призна-
чення земельних ділянок на 
землі сільськогосподарського 
призначення, а ГУ Держгеока-
дастру в Житомирській облас-
ті видало еакази про передачу 
цих земельних ділянок у при-
ватну власність. Для прикладу, 
земельна ділянка з кадастровим 
номером 1822087200:01:000:1239 
взагалі перебуває в смузі відведен-
ня під елементами автомобільної 
дороги, в 6 метрах від проїжджої 
частини шляху державного зна-
чення, а в іншій частині є асфаль-
тованою алеєю Гідропарку м. Жи-
томира, по якій пересуваються 
жителі міста. На всіх цих землях 
наявні вікові дуби та об’єкти інф-
раструктури, на окремих пам’ятні 
місця (заховання тварин, таблич-
ки з визначними місцями, ін.). 
Земельна ділянка з кадастровим 
номером 1822087200:01:000:1235 
площею 1.1466 гектара має лісо-
ві насадження, корабельні со-
сни, при цьому вона передана 
у власність – для ведення осо-
бистого сільського господарства. 
Земельні ділянки з кадастровими 
номерами 1822087200:01:000:1241, 
1822087200:01:000:1242, додатково 
попадають у територію стадіону 
с. Тетерівка.

Вищезазначені дії вказують 
на намагання певними заці-
кавленими особами макси-
мально швидко та незаконно 
заволодіти землями державної 
власності до їх передачі у ко-
мунальну власність. І це лише 
щодо території Тетерівської сіль-
ської ради. Важко уявити масшта-
би такої інвентаризації та, як на-
слідок, приватизації на території 
області в цілому.

З огляду на очевидні факти 
вчинення неправомірних дій, 
можна констатувати факт, що 
внаслідок фейкової інвентари-
зації державних земель було 
сформовано земельні ділянки 
сільськогосподарського призна-
чення на землях лісового фонду, із 
лісовими насадженнями, з метою 
їхньої приватизації. На цей час, 
за наданими житомирським 
Держгеокадастром докумен-
тами, право власності встигли 
оформити тільки чотири осо-

би, які постійно проживають 
та мають реєстрацію у Воло-
дарську-Волинському, Берди-
чеві та лише один у Житомирі. 
Отже, з Тетерівською ОТГ, якій 
належать надані земельні ді-
лянки, не пов'язаний жоден 
з отримувачів.

Наше видання вже кілька 
разів писало про незрозумілий 
спосіб надання і погодження до-
кументів у Головному управлінні 
Держгеокадастру у Житомирській 
області. І минулого разу, і зараз 
нам не вдалося отримати комен-
тар у начальниці цього управління 
Віри Жукової. Як нам стало відомо, 
цією темою зацікавилися журна-
лісти інших ЗМІ. Але їм також не 
вдалося отримати коментар від 
очільниці житомирського Держ-
геокадастру.

Таким чином, ми з вели-
кою долею ймовірності мо-
жемо стверджувати, що на 
цей час в районі Гідропарку 
відбуваються події, в яких 
корупційна складова досить 
велика. Також ми маємо на-
дію, що ця стаття у законний 
спосіб допоможе досягти іс-
тини в цьому питанні.

P. S. Поки готувався мате-
ріал, 22 грудня відбулася друга 
сесія Житомирської районної 
ради 8 скликання, на якій було 
прийнято рішення офіційно 
звернутися до правоохорон-
них органів.
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У Житомирській ОДА 
відзвітували по проєкту 
«Велике будівництво»

У Житомирській 
області реалізація 
Національної про-
грами «Велике будів-
ництво», ініційованої 
Президентом України 
Володимиром Зелен-
ським, перебуває на 
завершальному етапі 
виконання робіт.

Про це зазначили у Жито-
мирській державній обласній ад-
міністрації. Зокрема, у 2020 році 
коштом Державного дорожнього 
фонду Житомирській області 
передбачено ремонт ділянок за-
гальною протяжністю 144,24 км, 
площа введення в експлуатацію – 
1 025,4 тис. м², штучні споруди – 
180 м. п. Кількість об’єктів, що 
реалізується, – 61.

Використавши залишое коштів 
субвенції з державного бюджету 
за 2019 рік, завершили роботи 
20 перехідних об’єктів, а саме 9 
об’єктів – доріг загального корис-
тування місцевого значення та 11 
об’єктів – вулиць і доріг у населених 
пунктах комунальної власності.

Також коштом субвенції 
з державного бюджету у 2020 році 
було заплановано відремонту-
вати 41 об’єкт. З них 16 об’єктів 

капітального ремонту доріг за-
гального користування місцевого 
значення – на 14 об’єктах роботи 
завершено, а по 2 об’єктах ще 
проводяться. По 20 об’єктах 
капітального ремонту вулиць 
у населених пунктах комунальної 
форми власності та по 1 об’єкту 
поточного середнього ремонту 
роботи завершено. Також по 4 
об’єктах були проведені ремонтні 
роботи штучних споруд, а по 4 

об’єктах визнано переможців, 
укладено договори та проводять-
ся роботи.

Загалом влаштовано 139,18 км 
верхніх шарів асфальтобетонного 
покриття із 144,24, що складає 96,4%.

На сьогодні 27 об’єктів уже 
введено в експлуатацію, з яких 
5 об’єктів поточного середнього 
ремонту, по 28 об’єктах готується 
документація для введення в екс-
плуатацію.

На Житомирщині 
відкрили 
реконструйований 
стадіон

Світлана Цимбалюк

У місті Чуднові 
17 грудня відкрили 
реконструйований 
стадіон.

Реконструкція даного об’єкта 
входить до програми Президента 
України «Велике будівництво». 
Його загальна вартість складає 
6 мільйонів гривень, з яких май-
же 900 тисяч – співфінансування 
з боку місцевого бюджету.

Як зазначив очільник Жито-
мирської ОДА Віталій Бунечко 
на своїй сторінці у фейсбуку, ре-
конструкція тривала пів року і за 
цей час було виконано ряд робіт. 
Зокрема, облаштоване футболь-
не поле, багатофункціональний 
майданчик для гри у баскетбол, 
волейбол, теніс та бадмінтон. Та-
кож не залишили осторонь бігові 
доріжки та глядацькі трибуни.

«Сьогодні у Чуднові відкрили 
стадіон, який реконструювали 
в межах програми Президента 
України «Велике будівництво». За 
пів року тут улаштовано трав’яне 
футбольне поле, багатофункціо-

нальний спортивний майданчик 
зі штучного покриття для гри 
у баскетбол, волейбол, теніс, бад-
мінтон; бігові доріжки зі штучного 
покриття та глядацькі трибуни», – 
підкреслив Віталій Бунечко.

Також голова ОДА наголосив 
на тому, що спортсмени Чуднів-
щини мають значні спортивні 
досягнення та відомі далеко за 
межами Житомирщини. Тож су-
часний стадіон дасть можливість 
активніше долучатися до спорту 
всім поціновувачам здорового 
способу життя, а юним спортс-
менам тренуватися та здобувати 
ще більше перемог.

«Щиро бажаю спортсменам 
та поціновувачам здорового спо-
собу життя нових успіхів. Адже 
Чуднівщина багата спортивними 
талантами. Спортсмени новоство-
реної громади відомі далеко за 
межами області, зберігають і при-
множують славні традиції спорту 
на Житомирщині.

Активна молодь громади бере 
участь у турнірах різних рівнів, 
тож сучасний стадіон дозволить їм 
ще активніше долучатися до спор-
ту та розвиватися у цьому напрямі, 
допомагатиме юним спортсменам 
у професійному зростанні», – за-
значив Віталій Бунечко.

Підсумки 2020 року: брифінг голови 
Житомирської ОДА Віталія Бунечка

Руслан Мороз

У Житомирській 
ОДА відбувся брифінг 
голови облдержад-
міністрації Віталія 
Бунечка на тему «Під-
сумки 2020 року: до-
сягнення та виклики».

Під час брифінгу були окрес-
лені, зокрема, такі питання: го-
товність об’єктів Національної 
програми «Велике будівництво» 
на Житомирщині, епідемічна 
ситуація з COVID-19 в області та 
питання вакцинування, надання 
матеріальної допомоги ФОПам, 
підтримка бізнесу у зв’язку із 
введенням на період новорічних 
свят додаткових карантинних об-
межень, а також підтримка соці-

ально вразливих жителів області, 
бюджет Житомирської області на 
2021 рік та інше.

Також присутніх цікавило пи-
тання щодо компенсації ФОПам 
8 тисяч гривень, про яку розпові-
далось на офіційних каналах і яка 
викликала обурення з приводу 
того, що не всі ФОПи змогли за-
реєструватися у програмі «Дія». 
Наприклад, частина підприємців 
отримала відмову, інша взагалі не 
потрапила за КВЕДами (видами 
діяльності) у зазначений список. 
Отже, допомога буде виділятися 
лише частині із загальної кількос-
ті підприємців. Для вирішення 
цього питання, за словами голови 
Житомирської ОДА Віталія Бунеч-
ка, була створена робоча група 
за участю представників влади 
і підприємців.

На цей час майже 18 тисяч під-
приємців з 32 тис., зареєстрованих 
у Житомирській області, вже по-
дали заявки на матеріальну допо-

могу у розмірі 8 тисяч гривень під 
час локдауну.

Очільник Житомирщини 
зауважив: «Локдаун – необхідна 
міра. Це важко, але жодне життя 
не коштує тих гривень, які будуть 
зароблені під час пандемії».

Також голова ЖОДА відмітив, 
що вдалося приборкати спалах 
захворюваності і, незважаючи на 
перші невдачі, виправити ситуа-
цію з ліжками в лікарнях, подачею 
кисню, з організацією обстежень 
та тестування на COVID-19.

Особливе сподівання поклада-
ється на вакцинування населення, 
що дійсно допоможе зупинити 
пандемію.

Стосовно програми «Велике 
будівництво», то Віталій Бунечко 
відмітив, що вдалося зробити все, 
окрім тільки однієї дороги довжи-
ною 134 км. Всі інші завдання про-
грами були повністю виконані.

Також під час брифінгу по-
рушувалося питання стосовно 

компенсації постраждалим від 
лісових пожеж та взагалі про 
відновлення лісів. Усі завдання 
в даному напрямі також вико-
нані. Компенсації отримали всі 
постраждалі, окрім однієї пані 
Тетяни – бабусі, яка категорично 
відмовляється оформити собі пас-
порт, щоб мати юридичну можли-
вість отримати вже перераховані 
для неї кошти. Але, на її думку, 
номер у паспорті – це «номер 
диявола», тому цю трагікомічну 

ситуацію вирішити не вдалося.
За загальними підсумками 

брифінгу можна зробити ви-
сновок, що основні завдання за 
2020 рік виконані, але наступного 
року очікується завершення ба-
гатьох складних реформ, в тому 
числі децентралізації, тому об’єми 
роботи також будуть величезні. 
Але, за словами Віталія Бунечка, 
саме децентралізація – найуспіш-
ніша реформа в Україні і зокрема 
у Житомирській області.
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Скільки житомирянам коштуватиме 
придбати ялинку та новорічні прикраси

Світлана Цимбалюк

Тиждень залишив-
ся до Нового року. 
І одним із головних 
питань залишається 
те, яку ялинку кра-
ще обрати – живу чи 
штучну, та у скільки 
обійдеться її при-
красити.

Роками не вщухають супер-
ечки щодо того, яку ж ялинку 
краще обрати. Хтось вважає, що 
краще придбати живу ялинку 
чи сосну, адже без них не від-
чувається аромат свята. Хтось 
надає перевагу штучним дере-
вам, які не тільки прослужать 
не один рік, а й допоможуть 
зберегти зелені насадження. 
А останніми роками взагалі 
популярними стали хенд-мейд 
ялинки, які виготовляють з па-
перу, макаронних виробів та 
інших підручних матеріалів.

Журналісти «20 хвилин» ді-
знавалися, скільки ж цьогоріч 
коштуватиме головна героїня 
новорічного свята та прикраси 
до неї.

Якщо ваш вибір впав  
на живу ялинку –  
купуйте легально

Як повідомляють у Держав-
ному агенстві лісових ресурсів 
Україні, ялинкові базари почали 
працювати 10 грудня. Там мають 
продавати дерева, які вирощені 
на спеціальних плантаціях, або 
ті, які заготовлені під час рубок 

догляду за лісом, коли прибира-
ються дерева, які відстали в рос-
ті та всихають через кліматичні 
зміни. На кожну ялинку у про-
давця має бути дозвіл.

До майбутнього Нового року 
відпускна гуртова ціна за одне 
дерево становитиме в середньо-
му 75 гривень. Ялинка від 1 до 
2-х метрів буде відпускатися 
лісгоспами за ціною від 47 до 
120 грн. Таким чином, вартість 
найзатребуванішого на спожив-
чому ринку сегмента товару не 
змінилася. А ось уже з подаль-
шим зростанням самих новоріч-
них красунь виросли і розцінки. 
Лісові дерева висотою від 2 до 
3 метрів підприємства, підпо-

рядковані Державному агент-
ству лісових ресурсів України, 
реалізують в межах 150 гривень.

Варто наголосити, що зазна-
чені суми – це лише відпускні 
ціни лісових господарств. Яка 
буде подальша ціна – встанов-
люють вже самі підприємці. 
У кінцевому підсумку новорічні 
ялинки обійдуться як мінімум 
удвічі дорожче. Однак можна 
купувати ялинки на спеціальних 
ялинкових базарах, які облашто-
вані біля держлісгоспів. У ліс-
госпах закликають купувати 

тільки легальні ялинки, оснаще-
ні захисними бирками для елек-
тронного обліку, які унеможлив-
люють обіг дерев, отриманих 
злочинним браконьєрським 
шляхом. Бирка зі штрих-кодом 
містить інформацію про похо-
дження деревця – область заго-
тівлі, назву лісозаготівельника 
та його підпорядкування. За-
вдяки цьому кожен покупець 
із власного смартфона може 
перевірити, звідки ялинка, яка 
прикрашатиме його оселю на 
Новий рік. Для цього потрібно 
зайти на сайт yalіnka.info та 
ввести номер бирки.

У лісгоспах області уже 
почали реалізовувати ялин-
ки. Тож за дерево висотою до 
1,5 м просять 120 грн, від 1,5 
до 2,0 м – 150 грн, від 2,0 до 
2,5 м – 210 грн, від 2,5 до 3,0–
300 грн. Ну а якщо захочете 
ялинку більше 3-х метрів, то 
до цих 300 грн доведеться до-
дати 120 грн за кожний метр.

Якщо ж у вас виникне бажан-
ня самовільно зрубати ялинку – 
це погана ідея. По-перше, ви мо-
жете знищити цілком здорове 
дерево, по-друге, можете влетіти 
на кругленьку суму штрафу. 
За одну самовільно вирубану 
ялинку штраф становить від 85 
до 170 гривень. Окрім цього, по-
рушник повинен буде сплатити 
завдані лісовому господарству 
збитки, які залежать від розміру 
дерева – від 197 до 1 833 гривень. 
Якщо десь на базарі ви вирішите 

придбати новорічну красуню 
без бирки, то вказані штрафи 
доведеться платити саме вам, 
а не тому, хто її продав.

Варто зазначити, що у Жи-
томирі ялинкові базари будуть 
працювати з 18 по 31 грудня за 
сімома адресами в різних райо-
нах міста.

Ялинка в горщику 
радуватиме навіть  
після новорічних свят

Н о в о р і ч н и м  т р е н д о м 
останніх років стала ялинка 
у горщику, оскільки це дасть 
можливість відчути не тільки 
аромат новорічних свят, а і збе-
регти навколишнє довкілля та 
ліс. Крім того, після закінчення 
святкування весною таку ялин-
ку можна висадити на вулиці, 
і вона не один рік милуватиме 
око. Головне, до моменту ви-
садки правильно доглядати за 
нею вдома: не ставити біля ба-
тареї, поливати та обприскувати 
водою двічі на тиждень. Коли 
будете прикрашати деревце, 
краще обирати легенькі іграшки 
у невеликій кількості, щоб не 
обтяжувати та не травмувати 
гілочки. Придбати таку ялиноч-
ку орієнтовно можна від 50 грн 
і вище як на лісогосподарських 
підприємствах, так і ялинкових 
базарах. Все залежить від роз-
міру, який ви хотіли б обрати. 
Зазначимо, що на них також ма-
ють бути прикріплені бирки зі 
штрих-кодом, що засвідчують 
законність походження дерева 
та його продажу.

Штучні ялинки в попиті
Щороку серед покупців 

збільшується попит на купів-
лю штучної ялинки. Багато хто 
вважає, що придбання штучної 
ялинки – чудова альтернатива 
живій: і свято створює, і вико-
ристовувати можна протягом 
багатьох років, ще й сміття за 
собою не залишає. Тим більше 

на сьогодні виробники пропо-
нують безліч варіантів на будь-
який смак та гаманець.

Житомирянка Наталя роз-
повідає, що останні шість років 
для її родини найкращим варі-
антом святкової ялинки стала 
штучна.

«Приблизно шість років тому 
ми з чоловіком вирішили від-
мовитись від живих ялинок та 
перейшли на штучні. Спочатку 
було незвично, а згодом звикли. 
На наш погляд, це дуже зручно 
та економічно вигідно. Не по-
трібно щороку витрачати час на 
пошуки ялинки, а тут – дістав із 
шафи, зібрав, прикрасив, і все 
готово», – розповідає жінка.

Що стосується цінової по-
літики, то цього року тридця-
тисантиметрову ялинку мож-
на придбати за 120–130 грн, 
півметрову – від 130 до 230 грн, 
метрову – від 270 до 700 грн, пів-
тораметрові коштують від 600 до 
1700 грн, двохметрові – від 800 
і вище. Все залежить від мате-
ріалу, з якого зроблене штучне 
дерево, кольору, наповненості та 
зовнішнього вигляду в цілому.

Скільки коштуватиме 
прикрасити  
новорічну красуню

2021 рік  пройде пі д  за -
ступництвом Бика. Улюблені 
кольори цієї тварини, за твер-
дженнями астрологів, – це білий, 
сріблястий, золотий і синій. 
Саме такі кольори рекоменду-
ється використовувати в ялин-
кових прикрасах.

Почнемо з новорічних ігра-
шок. Відвідавши декілька ма-
газинів та гіпермаркетів, ми 
дійшли висновку, що купувати 
прикраси набором вигідніше, 
аніж поштучно.

Наприклад, набір із 15 шт. 
діаметром 3 см можна придба-
ти від 45 гривень, із 8 шт. діа-
метром 6 см – від 53 гривні, 6 
шт. діаметром 8 см – від 90 грн. 
Набори із 25 шарів діаметром 
6–8 см коштують від 250 грн.

Що стосується мішури, 
або, як ми звикли називати її, 
«дощику», то туж теж вибір 
великий: є маленька, середня 
і величезна пухнаста. Мішу-
ра діаметром 1 см і довжи-
ною 1,5 м коштує від 4-х грн, 
діаметром 7,5 см довжиною 
2 м – 25 грн, діаметром 15 см 
довжиною 2 м – 55 грн. Новоріч-
ні гірлянди на 35 ламп кошту-
ють від 40 грн, на 100 ламп – від 
50 грн, на 160 ламп – від 90 грн, 
на 200 ламп – від 125 грн. І за-
вершальним атрибутом при-
крашання ялинки є яскрава 
верхівка. Її ціна коливається 
від 25 грн і вище.

Перевірити легальність ялинки можна на 
сайті yalіnka.info. Необхідно лише ввести 
штрих-код, який має бути розміщений на бир-
ці, прикріпленій до дерева. Вона має містити 
інформацію про походження деревця –  
область заготівлі, назву лісозаготівельника 
та його підпорядкування. 

Тимчасові майданчики для торгівлі  
хвойними деревами працюватимуть  

з 18 по 31 грудня цього року  
за наступними адресами:

• вулиця Велика Бердичівська, 71 (ріг вулиць 
Великої Бердичівської та Довженка);
• вулиця Вітрука, 13, 41;
• вулиця Покровська, 96, 131, 151;
• вулиця Чуднівська, 133;
• проспект Миру, 8–10, 45;
• вулиця Київська, 97а-99 (майданчик через 
проїжджу частину);
• вулиця Небесної Сотні, 8–10, ріг вулиць 
Бориса Лятошинського та Небесної Сотні.



18 Середа, 23 грудня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Болюче питання

ПОДАРУЙ ДИВО: як можна привітати  
з новорічними святами діток у дитячих будинках

Світлана Цимбалюк

Новий рік та Різд-
во – свята, улюблені 
з дитинства. У цей час 
усі вірять у чарівну 
казку та здійснення 
найзаповітніших 
бажань.

Частинку мрії ви можете 
подарувати і діткам, які пере-
бувають у дитячих будинках 
міста.

У минулому номері газе-
ти «20 хвилин» журналісти 
писали про те, як можна по-
радувати вихованців дитячих 

будинків та куди можна при-
везти подарунки перед ново-
річними святами. Ми про -

довжуємо рубрику і у цьому 
номері розповімо про те, як 
можна привітати діток у Жи-

томирському обласному спеці-
алізованому будинку дитини 
для дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без піклування 
батьків. На сьогодні у закладі 
перебувають 65 дітей, наймен-
шій дитинці – 11 місяців.

Як розповіла директорка 
закладу Світлана Урсуленко, 
зараз потреби в речах та про-
дуктах харчування немає. Од-
нак тут будуть вдячні, якщо 
для діток бажаючі принесуть 
гігієнічні засоби для щоденно-
го використання. Це може бути 
порошок для прання дитячих 
речей, дитяче мило, шампуні, 
памперси, присипки та креми 
для дитячого догляду.

«На сьогодні з одягом у нас 
проблем немає, з продуктами 
харчування і медикаментами 
також. Єдине, що не завадило 

б,  –  речі, які щодня викорис-
товуємо.  Це мийні засоби, 
порошок для прання дитячої 
білизни, дитяче мило, дитячі 
шампуні, засоби догляду за ди-
тиною у вигляді присипок, кре-
мів. Також потрібні і памперси 
розмірами 2, 3, 4, 5», – підкрес-
лила Світлана Урсуленко.

Благодійну допомогу для 
діток закладу можна переда-
ти за адресою: м. Житомир, 
вул. Корабельна, 8. У зв’язку із 
карантинними обмеженнями 
доступ до будинку дитини об-
межений, але речі можна за-
лишити працівникам закладу.

Якщо потрібно уточнити 
якісь питання, телефонуйте за 
номером (0412) 48-31-19. Долу-
чайтесь до ініціативи та ставай-
те добрими чарівниками для 
тих, хто цього потребує.

Три рецепти смачного імбирного 
печива до новорічних свят

Імбирне печиво вважається 
у багатьох країнах традиційним 
різдвяним десертом. Пряний 
смак і аромат цієї випічки відра-
зу піднімають настрій. А якщо 
ще імбирне печиво прикрасити 
глазур'ю, вийде не тільки смачно, 
але й красиво. З посиланням на 
«Українські Новини».

Імбирні пряники
Для тіста: 2 яйця, 100 г верш-

кового масла, 3 склянки борошна, 
0,5 склянки рідкого меду, 120 г 
цукру, 10 г ванільного цукру, 20 г 
розпушувача тіста, 1 ч. ложка 
тертої апельсинової цедри, 1 ч. 
ложка меленого імбиру, 1 ч. ложка 
меленої кориці.

Для глазурі: 1 яєчний білок, 
250 г цукрової пудри, 1 ст. ложка 
лимонного соку.

Розм'якшене вершкове масло 

з'єднайте з цукром, медом і яйцями 
і перемішайте. Просіяне борошно 
з'єднайте з розпушувачем, ваніль-
ним цукром і смачними добавка-
ми – імбиром, корицею, цедрою. 
З'єднайте рідкі і сипучі інгредієнти 
і замісіть тісто для пряників. Поміс-
тіть тісто в холодильник на 20–30 
хвилин, щоб воно захололо.

Розкачати тісто в пласт тов-
щиною 0,5–0,7 мм і за допомогою 
ножа або формочок вирізати з тіс-
та новорічні пряники.

Викласти пряники на застеле-
не пергаментом деко і відправити 
в розігріту до 180 °C духовку. До-
машні новорічні пряники будуть 
готові через 20–25 хвилин.

Дістань пряники з духовки 
і повністю їх остуди. А тим часом 
приготуй глазур для прикраси.

Яєчний білок акуратно від-
окремлюємо від жовтка, щоб ні 

краплі жовтка не залишилося. Ви-
делкою збити білок до легкої піни. 
Поступово додаємо цукрову пудру 
і перемішуємо її з білком до одно-
рідного стану. В кінці додаємо ли-
монний сік і знову добре збиваємо 
масу до густого однорідного стану.

Потім треба помістити глазур 
у кондитерський шприц і нане-
сти бажані малюнки на новоріч-
ні пряники, коли вони повністю 
охолонуть.

Імбирне печиво в шоколаді
Інгредієнти: масло або мар-

гарин – 125 г, цукор – 200 г, ваніль-
ний цукор – 1 пакетик, мелений 
імбир – 2 чайні ложки, яйця – 4 
шт, борошно – 250 г, харчовий роз-
пушувач – 3 г, тертий на крупній 
тертці шоколад – 200 г, зацукро-
вані вишні для прикраси.

Шоколадна глазур: шоко-
лад – 50–100 г, вершкове масло – 
50 г, цукрова пудра – 1 склянка, 
молоко – 5 столових ложок, крох-
маль – 1 столова ложка, какао – 3 
столових ложки, ванілін.

Маргарин або масло злегка роз-
топлюємо і перемішуємо до елас-
тичного стану, поступово додаючи 
цукор і спеції. Акуратно додаємо 
туди яйця, борошно і розпушувач. 
Все дуже ніжно розмішуємо.

Викладаємо тісто на змащене 
жиром деко і ставимо в духовку 
при температурі 175–200 г на 20–25 
хвилин.

Перевіряємо готовність печива 
дерев'яною паличкою. Виймаємо 
деко і охолоджуємо наше печиво.

Нагріваємо на невеликому 
вогні молоко, розмішуємо цукор 
або цукрову пудру. Опускаємо 
туди дрібно поламаний шоколад 
і масло. Як тільки шоколад роз-

топився – додаємо в глазур крох-
маль і какао. Глазур повинна бути 
м'якою і еластичною.

Трохи охолоджуємо глазур 
і змащуємо нею наше печиво. 
Прикрашаємо печиво зацукро-
ваними вишнями.

Простий рецепт  
імбирного печива

Інгредієнти: борошно – 2 
склянки, цукор – 1 склянка, верш-
кове масло – 100 г, яйця – 1 шт., ко-
риця за смаком, імбир свіжий за 
смаком, розпушувач 1 ч. л.

Змішати борошно з розпушу-
вачем і просіяти в миску.

Вершкове масло кімнатної 
температури збийте з цукром до 
кремоподібного стану. Додайте 
яйце і ще трохи збийте. Поступово 
додавайте борошно, замісіть тісто.

Імбир очистіть і натріть на 
дуже дрібній тертці. Додайте 
в тісто імбир і корицю.

Відокремлюйте від тесту не-
великі шматочки і скатуйте в куль-
ки. Викладайте на деко, застелене 
папером для випічки.

Випікайте при 180 градусах 
20–25 хвилин. Присипте цукром 
або пудрою.
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ВІЗЬМІТЬ У ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА: 
оголошення у Житомирі станом на 22 грудня

Валерія Наумова

Пухнастий антидепре-
сант буде чудовими ліками 
у разі поганого настрою та 
сірості за вікном, до того ж 
домашні улюбленці зігріють 
своїм теплом та ласкою.

Продовжуємо рубрику «Добрі руки» 
з посиланням на сторінку волонтерів 
«Animal help ZT – Допомога тваринам м. 
Житомир» та публікуємо 5 актуальних ого-
лошень, завдяки яким ви зможете знайти 
чотирилапого друга.

Котик Степан шукає родину
«Котика звати Степан. Він оброблений 

від паразитів, лоток вже знає, йому при-
близно 2–2,5 місяця. Ласкавий стрибунець 
шукає люблячу сім’ю», – йдеться в оголо-
шенні.

�� Звертайтеся за телефоном – 
098-449-78-07, Ольга.

Чудове кошеня шукає дім
«Терміново віддаємо чудове кошеня», – 

зазначають у пості в мережі «Фейсбук».
�� Звертайтеся за телефонами – 

067-870-02-88; 093-488-50-23, Ольга.

Вірне та ніжне цуценя
«Шукає дім дівчинка, 3 місяці. Була зна-

йдена на вулиці, вона дуже розумна та вірна, 

треба найкраща родина. Зі стерилізацією 
допоможу!» – пишуть в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном – 
063-887-89-06, Ірина.

Візьміть додому Рижулю
«Дуже потрібен будинок собачці. Рижу-

лі 6–7 місяців. Є 2 щеплення, стерилізована. 
Контактна, ладнає з іншими тваринами 
і людьми», – зазначають у публікації.

�� Звертайтеся за телефоном – 
098-275-92-27, Аліна.

Грайливий песик у добрі руки!
«Дуже класна мала шукає сім'ю! Повідок 

знає, компактна, любить ручки – ідеальний 

варіант в квартиру або у приватний сектор 
з проживанням у будинку. Стерилізована, 
вакцинована, вік – до 1 року», – зазначають 
в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном – 
067-774-68-07, Ольга.

Найближчі три роки у Житомирі очікують 
зменшення безпритульних тварин

Світлана Цимбалюк

На засіданні вико-
навчого комітету, яке 
відбулося 16 грудня, 
погодили програму 
«Житомирська міська 
об'єднана терито-
ріальна громада – 
дружня до тварин» на 
2021–2023 роки.

Ця програма є продовженням 
попередньої, яка показала достат-
ньо ефективну роботу, оскільки 
у КП «Центр захисту тварин» спо-
стерігають позитивну динаміку 
зі зменшення кількості вуличних 
тварин. Тож основним пунктом 
цієї програми є виконання за-
ходів зі стерилізації, відлову 
та прилаштування тварин. 
Також мають бути забезпечені як 
комфортні умови роботи підпри-
ємства, так і збільшення спектру 

розширених послуг для громадян.
У документі йдеться про при-

дбання матеріальної бази, догляд, 
утримання вигульних зон і май-
данчиків для домашніх тварин, ре-
монт приміщення комунального 
підприємства, облаштування спе-
ціалізованих місць для годування 
і проживання вуличних тварин, 
інформаційно-просвітницьку 
роботу серед населення.

Як розповіла керівниця КП 
«Центр захисту тварин» Жито-
мирської міської ради Олександра 
Мельник, загальний плановий 
обсяг коштів на три роки складає 
п’ятнадцять з половиною мільйонів 
гривень. Основна частина фінансу-
ється з бюджету лише на заходи зі 
стерилізації та відлову. Тож на інші 
пункти планується залучення до-
норських організацій та додаткова 
допомога. Також від цієї програ-
ми очікують зменшення кількості 
безпритульних тварин завдяки 
збільшенню відсотку стерилізації 
та прилаштування їх у нові родини.

«Враховуючи весь план заходів 
та спроможність фінансування, 

в результаті цієї програми ми ма-
ємо отримати основні такі показ-
ники, як зменшення кількості без-
притульних тварин від тієї цифри, 
яку ми порахували у 2019 році, – 
мінімум на 25%, збільшення 
відсотка стерилізованих до 70%, 
наразі – 55%, та прилаштування 
тварин у нові родини мінімум 15% 
від загальної кількості», – зазна-
чила Олександра Мельник.

Заступниця міського голови 
Світлана Ольшанська поцікави-
лась, чи готові навколишні гро-
мади згідно з цією програмою 
співпрацювати з міською ОТГ.

«Ми багато чого робимо, і вар-
то визнати, що програма дієва. 
Але навколо нас є громади, і ми 
не живемо на певній території, яка 
закрита. Чи відпрацьовувалось на 
сьогодні питання з навколишніми 
громадами, які нас оточують і яка 
їхня відповідь з приводу участі 
у програмі?» – поцікавилась Світ-
лана Ольшанська.

У відповідь Олександра Мель-
ник наголосила, що соціальна від-
повідальність громад з приводу 

цього питання збільшилась, і вони 
починають активно брати участь 
у вирішенні питань, що стосують-
ся безпритульних тварин.

«Взагалі з громадами ми уклада-
ли договори щодо співпраці з відло-
ву та стерилізації тварин. Минулого 
року з нами 10 громад співпрацюва-

ло. Вже є позитивна динаміка збіль-
шення соціальної відповідальності 
громад, оскільки вони розуміють, 
що в них є ця проблема і відповідно 
ми можемо якісно надавати послуги. 
Однозначно ми плануємо співпра-
цювати у наступних роках», – зазна-
чила Олександра Мельник.
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Екостиль життя: житомирянка Ірина Файдищук про те, 
як зробити новорічну ялинку з лушпиння квасолі

Валерія Наумова

Дні напередодні 
новорічних свят – най-
улюбленіший період 
багатьох, оскільки 
навколо вирує осо-
блива, казкова атмос-
фера: яскраві вогники 
прикрашають вулиці, 
а звідусіль можна по-
чути відому всім «Let 
it snow».

Проте найбільша проблема, 
з якою стикається природа і весь 
світ під час підготовки до Ново-
го року, – масова вирубка ялинок. 
Як би прикро це не звучало, але 
зрубують ялинки у більшій кіль-
кості, ніж саджають. Мода на що-
річну купівлю нової пластикової 
ялинки – також нищівна, адже 
пластик, який використовується 
під час прикрашання оселі, зали-
шається в ґрунті, роками лежить 
на сміттєзвалищах та знищує на-
вколишнє середовище.

Але ми для того і живемо, щоб 
розвиватися і вчитися на власних 
помилках, тому свідомий підхід 
до свят – це не лише плюсик в кар-
му, а і можливість реалізувати свої 
творчі ідеї та хист. І є чимало при-
чин, чому вам потрібно спробува-

ти екоальтернативу.

Зробити власними руками
Зробити щось власноруч – 

означає вкласти чимало енергії 
не лише у процес, але і у резуль-
тат. Тобто ялинка, створена само-
стійно, буде сприйматися інакше. 
Вона однозначно притягуватиме 
до себе погляд та буде милувати 
око. А подарувавши її друзям чи 
знайомим, ви точно їх здивуєте.

Унікальна 
 і неповторна ялинка

Такої ялинки більше ні у кого 
не буде. Всі ми звикли, що на 
новорічні свята прикрашання 
будинку у всіх типове: велика 
ялинка, іграшки базових кольо-
рів, вогники, шкарпетки. Все це, 
звісно, гарно і чудово, але якщо ви 
щороку купуєте той самий набір, 
аби було нове, то дуже прикро, 
адже сенсу у цьому мінімум, а от 
від безвідповідального спожива-
цтва – максимум. Та і по факту 
все, як у всіх, – стандартно, але 
нецікаво та нудно. Ялинка в стилі 
еко, створена власноруч, – це уні-
кально, економічно та екологічно, 
а гості точно залишаться в захваті 
від новорічної красуні.

Значна економія
Це недорого. Закупівля ново-

річних прикрас обійдеться вам 
у великі суми. Краще використати 
кошти на більш потрібні речі та 
мінімально вкластися у створення 

ялинки в стилі еко, котра буде не 
гіршою від усіх тих, що ми звикли 
бачити.

Як житомирянка створила 
власноруч ялинку 
з лушпиння квасолі

Серед альтернатив виділяють 
безліч варіантів: ялинка з брусів 
дерева, паперу, прикрашання 
вазону, проте нас здивувала ідея 
житомирянки Ірини Файдищук, 
яка вдалася до більш оригінально-
го способу та власноруч створила 
ялинку з лушпиння квасолі. Як 
це було, розповідаємо в інтерв’ю 
з майстринею.

�� Як виникла ідея зро-
бити ялинку з лушпиння 
квасолі?

• Після того, як зібрали ква-
солю, висушили і почистили, за-
лишилося лушпиння. Вирішила 
не викидати його, а використати 
максимально. Лушпиння квасолі 
візуально схоже на гілочки, тому 
виникла ідея зробити з них ялин-
ку, приклеюючи шарами.

�� Розкажіть, будь ласка, 
як самостійно зробити таку 
ялинку. Що для цього по-
трібно?

• Лушпиння квасолі, картон, 
тканина (у мене це була стара 
футболка), клей ПВА, зелена 
фарба в балончику і декор за 
бажанням. Ну і, звісно, трохи 
терпіння та вільного часу. За 

основу з картону робимо конус. 
Середину конусу можна напо-
внити газетами або папером. 
Щоб ялинка була міцнішою, 
зверху я конус обклеїла ткани-
ною. У мене була футболка зе-
леного кольору, тому за основу 
вона підійшла чудово. Після 
того, як основа висохла, шарами 
приклеюємо лушпиння квасолі 
на клей ПВА. Коли вся ялинка 
висохне, її можна пофарбувати 
балончиком. Я також додала білу 
фарбу, ніби це сніг, прикрасила 
лушпиння блискітками, зверху 
прикріпила іграшку у вигляді 
зірочки та навколо ялинки при-
кріпила вогники.

�� Скільки приблизно Ви 
витратили на таку ялинку 
коштів та часу?

• Коштів – близько 200–250 
гривень. Фарба – близько 70–80 
гривень балончик, їх купувала 
дві – зелену та білу. Блискітки, 
клей – близько 50 гривень за все 
і 40 гривень вогники. Часу – при-
близно 3–4 дні, бо шари ялинки 
мають добре висохнути і фарба 
також.

�� Які відгуки про таку 
ялинку Ви отримували?

• Тільки позитивні! Людям це 
дуже незвично і цікаво. Запитува-
ли: «А з чого це зроблено?», були 
здивовані, що це квасоля. І вона 
екологічна, ця ялинка, довговічна, 
і до того ж такої точно ні в кого 
не буде.

�� Чи плануєте ще втілю-
вати в життя якісь альтер-
нативи в стилі еко?

Так! Наступного Нового року 
робитиму ялинку або з мака-
ронів, або з ракушок. Хочеться 
колекціонувати такі вироби. 
Багато є ідей, потрібно тільки 
визначитися з матеріалами та 
тематикою, але однозначно 
можна багато різного зробити 
з того, що є під рукою, якщо не 
викидати одразу, а подумати, як 
дати цьому нове життя.

Житомирський виконком затвердив напрями 
спортивного розвитку міста на найближчі п’ять років

Світлана Цимбалюк

У середу, 16 груд-
ня, під час засідання 
виконавчого комі-
тету Житомирської 
міської ради було 
затверджено цільову 
програму на 2021–2024 
роки в галузі фізичної 
культури та спорту.

Програма спрямована на 
формування сталих традицій 
та мотивації до фізичного ви-
ховання і масового спорту як 
важливого чинника фізичного 
та соціального благополуччя, 
поліпшення стану здоров’я, ве-
дення здорового способу життя 

і продовження його тривалості.
Як розповіла начальниця 

управління у справах сім’ї, моло-
ді та спорту міської ради Ірина 
Ковальчук, наступного року за-
плановано провести 136 навчаль-
но-тренувальних зборів з олім-
пійських і неолімпійських видів 
спорту, 185 спортивних змагань 
та забезпечити участь житомир-

ських спортсменів 
у всеукраїнських 
змаганнях.

«Якщо взяти 
2021 рік, ми вже 
зібрали календар-
ні плани та попе-
редньо плануємо 
провести 136 на-
вчально-трену-
вальних зборів 
з олімпійських 
і неолімпійських 
видів спорту, 185 
міських і відкри-

тих міських змагань, забезпечити 
участь збірних команд у 75 облас-
них всеукраїнських змаганнях.

По олімпійських видах – це 
95 заходів, неолімпійських – 185, 
спорт з інвалідністю – 20 заходів, 
96 – загальноміські спортивні за-
ходи. Програма також забезпечує 
підтримку нашої футбольної ко-
манди ФК "Полісся", яка зараз бере 

участь у першій лізі чемпіонату 
України з футболу, баскетболь-
ного клубу "Житомир", який грає 
у вищій лізі чемпіонату України, 
чоловічої та жіночої волейбольних 
команд і команди з настільного 
тенісу.

Так само у програмі запла-
нована підтримка обдарованих 
спортсменів – це 110 стипендій для 
молодих спортсменів та підтрим-
ка тренерів, грантова підтримка 
спортивних організацій, придбан-
ня інвентарю для участі у змаган-
нях, участь дітей молодших класів 
у безкоштовній програмі "Школа 
плавання"», – зазначила Ірина Ко-
вальчук.

Також очільниця управління 
наголосила на тому, що до програ-
ми розвитку входить підтримка 
іміджевих спортивних заходів 
Житомира.

«Забезпечення проведен-
ня іміджевих заходів, таких як 

"Космічний півмарафон", який 
у 2021 році плануємо провести 
25–26 вересня. Так само у цій но-
вій програмі ми плануємо про-
ведення всеукраїнських змагань на 
човнах "Дракон", які ми розпочали 
цього року, "Teteriv open" – всеу-
країнський турнір з плавання на 
відкритій воді. Також важлива 
і підтримка мотокросу, тому 
що ми одні із лідерів в Україні 
з цього виду спорту. Підтримка 
паралімпійського спорту, нових 
видів спорту, які розвиваються 
у Житомирі, наприклад, такі як 
американський футбол. Плану-
ємо масові заходи: "Велодень", 
"Космічну зарядку", проведення 
турніру в пам'ять Дмитра Рудя на 
День Незалежності, фітнес-день 
"Ярмарок спорту", "Шаную воїнів, 
біжу за героїв України", так само 
плануємо провести чемпіонат 
з баскетболу України 3 на 3», – на-
голосила Ірина Ковальчук.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• ВОДІЇ  КАТЕГОРІЇ  Д  ПОТРІБ-
НІ ДЛЯ РОБОТИ НА МАРШРУТИ 
ПО М.КИЄВУ. РЕМОНТ ЗА РАХУ-
НОК ПІДПРИЄМСТВА. ЖИТЛО. 
0676000161,0665215397

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

ЗБИРАЛЬНИКИ ПЕЧЕРИЦЬ НА 
ПІДПРИЄМСТВО М. ФАСТІВ З ДО-
СІДОМ РОБОТИ. З/П 18000-20000 
ГРН. НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ 
БЕЗКОШТОВНО 0674677604

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ 
РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА 
РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІ-
ЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 
9000ГРН. 0974870271

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБНІ 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПО-
ВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В М. КИЇВ. 
ВАРТІСТЬ ЗА 1 КУБ. М. КЛАДКИ 
- 750-800 ГРН. ВАРТІСТЬ ЗА 1 
КВ.М. - 150 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА. 0965453888

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	
30/15,	20/10,	15/15.	З/п	9000	
грн.Старші	зміни,	з/п	500	грн/
день.	Харчування,	проживан-
ня	за	рахунок	підприємства.
Консультації	з	працевлашту-
вання	надаються	цілодобово.	
0734069918,0952858119

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	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 

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 2 ГА, ЧОР-

НОЗЕМ, ОКРАЇНА ЖИТОМИРА (Р-Н 

ХІМВОЛОКНО). 0673911769

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО  2-Х   К ІМ .   КВ . 
V IP-КЛАСУ ,   ЄВРОРЕМОНТ , 
В   ЦЕНТРІ   МІСТА,   250ГРН/
ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

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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• КУПИМ  ВАШ  АВТОМОБИЛЬ 
НА  ВЫГОДНЫЙ  УСЛОВИЯХ  В 
КОРОТКИЕ СРОКИ, ПОКУПАЕМ 
КРЕДИТНЫЕ, ПРОБЛЕМНЫЕ, ПО-
СЛЕ ДТП, ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ 
АВТОМОБИЛЯ И ПОЛНОЕ СОПРО-
ВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ В СЕРВИСНЫХ 
ЦЕНТРАХ. 0962494994ЯРОСЛАВ

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ,  220-
380В, ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА 
(СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРО-
СТА У ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ 
ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, В 
НАЯВНОСТІ, ВІДПРАВКА НОВОЮ 
ПОШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА 
VIBER. 0954409323,0677038167,ВІ-
ТАЛІЙ

КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗ-
НИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, 
МТЗ-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, 
ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211,(097)4742272

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242
613,(050)5158585,(067)9040066

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

КУПЛЮ ТРАКТОР Т-150 НА ЗА-
ПЧАСТИНИ. 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,	пе-
регній,	дрова	з	доставкою	а/м	
Камаз,	ЗІЛ.	0679383303Олек-
сандр

4.3. Інструмент будівельний. 

Продам 

• ПРОДАМ ПИЛИ СТРІЧКОВІ НОВІ 

ТА Б\У (ЗВАРЮВАННЯ, ЗАТОЧКА, 

РОЗВОДКА). ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО. 

0962461677

4.22. Столярні вироби, 

пиломатеріали. Продам 

• ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРІАЛИ: ДО-

ШКА ПОЛА, СТРОГАНА В ШПУНТ, 

СТОЛЯРНА ДОШКА (ОБРІЗНА, НЕ 

ОБРІЗНА РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БАЛ-

КИ, КРОКВИ, МОНТАЖНА РЕЙКА, 

ДОШКИ, ОБРІШОТКИ, ШТАХЕТИ, 

ДЕРЕВ`ЯНІ ВІДХОДИ З ПИЛО-

РАМИ) З ДОСТАВКОЮ НА ДОМ. 

0673911769

8. РІЗНЕ 

8.5. Продукти харчування. 

Продам 

• ПРОДАМ МЕД І ВОДУ З ШАФ-

РАНОМ !!! ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІ-

КУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ, 

ОНКОЛОГІЧНИХ, ГЛАЗНИХ ЗАХВО-

РЮВАНЬ; ШЛУНКОВО- КИШКОВОГО 

ТРАКТУ. ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ ТА 

ОРГАНІЗМУ. 0676460105

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ СЕРІЯ 
ВН №36841716, ВИДАНИЙ ВІ-
ННИЦЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ 
МЕДИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ. 
М.І.ПИРОГОВА, НА ІМ'Я ДІДИК 
ІВАН ВІТАЛІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ
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ТОВ «Невирівський лабрадорит», (юр.адреса: 12122, Житомирська обл., Хорошів-
ський район, с. Рижани,  вул. Кутузова, будинок  55, код ЄДРПОУ 38580872), інформує 
про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з роз-
робки (продовженні розробки) та подальшої рекультивації Аннівського родовища 
лабрадориту та рішення про провадження планованої діяльності у Хорошівському 
районі Житомирської області.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

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

Продам 

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

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

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

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

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

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

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	

для	цехів,	виробництва,	сушильних	ка-

мер,	теплиць,	пташників,	складів,	мага-

зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	

під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	

0666008784,0680450764

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

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

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

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

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

1. 4/9 ч. 2-кім. квартири з/п 47.8 кв.м, житл. 30.1 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Різдвяна (Рози Люксембург) 1, кв. 67. Дата торгів: 13.01.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №458466 (уцінено лот № 451536);

2. 4/9 ч. 2-кім. квартири з/п 47.8 кв.м, житл. 30.1 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Різдвяна (Рози Люксембург) 1, кв. 67. Дата торгів: 13.01.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №458469 (уцінено лот № 451545);

3. 1/9 ч. 2-кім. квартири з/п 47.8 кв.м, житл. 30.1 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Різдвяна (Рози Люксембург) 1, кв. 67. Дата торгів: 13.01.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №458499 (уцінено лот № 451546);

4. ½ ч. житл. буд., з/п 45,0 кв.м, житл. пл. 23,24 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, 1-й пров. Софіївський (Котовського), 22. Дата 
торгів: 14.01.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №458783 (уцінено 
лот № 453131);

5. ½ ч. житл. буд., з/п 45,0 кв.м, житл. пл. 23,24 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, 1-й пров. Софіївський (Котовського), 22. Дата 
торгів: 14.01.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №458788 (уцінено 
лот № 453129);

6. Житл. буд. з/п 180,7 кв.м, нежиле прим. магазин "Росава" з/п 88,3 кв.м, зем. діл. 
з/п 0,0361 га, к.н. 1823410100:01:003:0065, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Шевченка, 51. Дата торгів: 15.01.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №458203;

7. Квартира з/п 49.7 кв.м, житл. пл. 38.1 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. 
Бердичів, вул. Європейська (К.Лібкнехта), 110 кв.2(5). Дата торгів: 18.01.2021 09:00 год. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №458823;

8. Зем. діл. пл. 0,2500 га, КН: 1820982001:01:002:0201, за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 18.01.2021 09:00 год. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №459422 (уцінено лот № 451622);

9. Нежитл. будівля, з/п 417.8 кв.м та зем. діл. 0,0799 га КН: 1810400000:01:023:0015, 
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Козацька (Володарського), 22. Дата 
торгів: 18.01.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №459429 (уцінено 
лот № 450743);

10. Зем. діл., пл. 0,1096 га, КН: 1822081200:03:000:0607, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 342. Дата торгів: 18.01.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №459434 (уцінено лот № 451104).
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• Японія
Перед Новим роком японці купу-

ють граблі. Граблі повинні бути в кож-
ному будинку, без них наступний рік 
ніколи не настане. Невеликі бамбукові 
граблі потрібні їм, щоб загрібати щастя!

• Франція
У Франції є дивна традиція у ново-

річну ніч розмовляти з винними діжками. 
Господар будинку обов'язково повинен 
почаркуватися з ємністю і привітати її.

• Шотландія
У деяких селах Шотландії на Но-

вий рік влаштовують свято смороду. 

У новорічну ніч підпалюють бочки 
з дьогтем і котять їх вулицями села. 
Таким чином місцеві проводжають 
старий рік і освітлюють дорогу новому.

• Болгарія
Перед Новим роком болгари одя-

гають дивні костюми і лякають злих 
духів, щоб вони не прийшли. Також 
болгари у новорічну ніч люблять 
цілуватися в темряві. Рівно о 12-й ви-
микають світло, і можна робити все, 
що завгодно, але протягом хвилини.

Ще болгари роблять суврачки – па-
лички з кизилу. Їх прикрашають черво-
ною ниткою, головками часнику, монета-
ми, сухофруктами. З такою «іграшкою» 

ходять по домівках і б'ють господарів 
по спині, говорять, що бажають щастя.

• Панама
Панамці – це щось надзвичайне. 

Рівно о 12-й у всіх містах здіймається 
такий галас, що ніякі беруші не до-
поможуть. Кричать всі, б'ють дзвони, 
сигналять машини – справжнє пекло 
для любителів тиші.

• Італія
У новорічну ніч в Італії не радимо 

гуляти поряд з вікнами. Рівно о 00:00 
вони відкриваються навстіж, і звідти, 
наче ракети, вилітають всі непотрібні 
столи, стільці, комоди і інші старі меблі.

Гороскоп на тиждень 23 - 29 грудня

ОВЕН
Спілкування з керів-

ництвом матиме пози-
тивні результати. Сприятливий 
час для роботи з документаці-
єю, планування.

ТЕЛЕЦЬ
Ваша кар̀ єра піде 

вгору. Утримайтеся 
від незапланованих покупок. 
Можете піддаватися критиці 
за самовираження.

БЛИЗНЮКИ
Велика ймовірність 

дізнатися чийсь секрет 
або ж самому сказати зайве. 
Можливі ускладнення відносин 
з оточуючими.

РАК
Відкладіть з`ясо-

вування відносин на 
потім. Ваші ідеї будуть 

піддані критиці, але ви зможете 
їх відстояти.

ЛЕВ
Відвідування офі-

ційних установ увін-
чається успіхом. Можливо, 
доведеться приймати важливе 
рішення у стосунках.

ДІВА
Вирішиться багато 

питань. Проєкти, які 
раніше стояли на місці, наре-
шті матимуть успіх. З`явиться 
нове хобі.

ТЕРЕЗИ
Майнові питання 

будуть на першому 
місці. Час нових мож-

ливостей. Отримаєте бонуси 
за старанність.

СКОРПІОН
Фінансові питання 

наблизяться до логічно-
го завершення. Не час показу-
вати себе у всій красі – можливі 
конфлікти.

СТРІЛЕЦЬ
Питання, на які ви 

вже рукою махнули, 
нарешті вирішаться. Успіх, який 
на вас звалиться цього тижня, 
буде несподіваним.

КОЗЕРІГ
Обставини сприя-

тимуть розвитку вас як 
особистості. Продемонструйте 
свою рішучість – досягнете по-
ставлених цілей.

ВОДОЛІЙ
Не афішуйте свої 

плани, аби досягну-
ти поставленої мети. 

Цілком ймовірна поява нового 
джерела доходу або підробітку.

РИБИ
Розкриються се -

крети найближчого 
оточення. Поїздки краще від-
класти – велика ймовірність 
отримати травми.

Цікаві факти про Новий Рік

У прийдешньому 2021-му 
ми точно захочемо більше часу 
проводити за межами дому, 
й нам буде потрібен відповід-
ний гардероб. Модні аналітики 
вже прогнозують, що на модну 
арену повернуться волелюбні 
й ненудні 1970-ті, а святковий 
одяг носитимемо без приводу. 
Ми вибрали 5 речей, які при-
красять гардероб зразка 2021-го, 
з посиланням на «Vogue.ua».

Штани кльош
Штани кльош тріумфально 

повернулися на подіуми в сезо-
ні показів весна-літо 2021. Нове 
покоління дизайнерів, які зна-
ють все про соціальне дистан-
ціювання й функціональність, 
з великим піднесенням пере-
осмислило вільний дух 1970-х.

Спортивна куртка  
в стилі 1970-х

Спорт став важли-
вою частиною життя 
кожного з нас, і уявити 
сучасний гардероб без 
спортивного одягу вже 
неможливо. У нових вес-
няно-літніх колекціях 
багато брендів пока-
зали, в який спосіб це 
можна зробити цікаві-
ше. На допомогу їм тут 
прийшла спортивна 
куртка в стилі 1970-х, 
яку можна обіграти 
за допомогою спідни-
ці-олівця та строгою 
сумкою й вишуканим 
взуттям.

Тотальний рожевий
Рожевий – колір, який 

викликає найрізнома-
нітніші емоції. З одного 
боку, він асоціюється 
з інфантильністю, а з ін-
шого – має сильний полі-
тичний аспект. Попри всі 
ці нюанси його люблять 
і дизайнери, і модники.

Бралет
Донателла Версаче 

знає, як додати будь-
якому образу трохи сек-
суальності. У сезоні весна-
літо 2021 вона це зробила 
за допомогою бралетів, 
які майстерно вписала 
в образи, натхнені есте-
тикою підводного світу.

Мініспідниця
Повертаються в колекціях 

сезону весна-літо 2021 і мініспід-
ниці, на які дизайнери певний 
час не звертали уваги. Довжину 
міні можуть вписати в гардероб 
шанувальники мінімалізму.

5 речей, які ми 
носитимемо у 2021 році
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