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довкола тарифів
«Житомирводоканалу»
Різке підвищення тарифів на водопостачання
в Житомирі пояснюють зростанням цін на
електроенергію. Однак зібрані редакцією
документи свідчать про те, керівництво водоканалу нахабно вводить в оману людей

с. 6

грн
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У Житомирі до кінця року
має з’явитись нова тролейбусна
лінія на Мальованку
Світлана Цимбалюк

У Житомирі
26 грудня відбулося
підписання договору
між міською радою
та підрядником, який
будуватиме нову
тролейбусну лінію на
Мальованку.
Термін реалізації проєкту
триватиме 7 місяців, а вартість
будівництва становить 1 мільйон
569 тисяч євро.

Як зазначив заступник міського голови Олександр Шевчук, цей
проєкт буде реалізовуватись за
грантові кошти, а Європейський
банк погодив переможця тендера на будівництво тролейбусної
лінії. Варто зазначити, що роботи виконуватиме київська фірма
«Ремводпласт Плюс».
«Ми вийшли на стадію підписання контракту щодо будівництва нашої лінії на мікрорайон Мальованка. Комунальне
підприємство "ТТУ" за грантові
кошти оголосило тендер, визначилось з переможцем, Європейський банк нам погодив
підписання контракту», – розповів заступник міського голови
Олександр Шевчук.

Міський голова Сергій Сухомлин наголосив, що це комплексний проєкт, який включає в себе
не тільки встановлення стовпів та
мережі, а і реконструкцію дороги
та зупинок.
«За декілька років ми побудували лінію на Малікова, побудували
лінію силами комунального підприємства на вулицю Промислову,
завдяки чому 4000 людей можуть
користуватись громадським транспортом. І ми говорили, що далі
можемо розвивати нашу мережу
трамвайно-тролейбусного управління, електромережу. І наступний
крок – це підписання контракту
з будівництва лінії на Мальованку.
Це не просто встановлення стовпів
і самої мережі. Це комплексний

У Житомирі реконструювали
частину Нового бульвару –
містяни в шоці
Марія Кравчук

Ще у 2020 році у Житомирі
розпочали реконструкцію Нового бульвару.
Після завершення першої частини реконструкції вигляд бульвару викликав бурю
негативних емоцій містян. Уже декілька днів
житомиряни активно обговорюють наслідки
ремонту. Найбільше розчарувало містян те, що
під час реконструкції зрізали дерева, які росли
там раніше і створювали затінок.
Радник Житомирського міського голови
Олександр Черняхович пояснив, що дерева були

аварійними та, коли буде можливість, висадять
нові насадження.
«Дерева старі зрізали, лише ті, які були аварійні. Посадка нових дерев у проєкті вже закладена, але оскільки зараз їх садити ще не можна,
ми це зробимо навесні. Всі зелені насадження,
дерева та кущі, яких більше 600, ще будуть висаджуватися», – говорить Олександр Черняхович.
Також частину паркану вже зняли, для того, щоб
житомиряни могли вільно пересуватися територією.
«Сьогодні, щоб житомиряни могли використовувати хоча б ту доріжку, яку там вже поклали,
зняли паркан», – зазначає радник міського голови.
Реконструкцію планують завершити до літа
цього року. «Зараз важко щось сказати, погодні умови створюють труднощі. Реконструкція
має закінчитися до літа, точної дати сказати не
можу», – зазначає Черняхович.

проєкт, який включає в себе і реконструкцію дороги, і зупинки,
і кільце. І найголовніше – це капітальний ремонт тягової підстанції.
Цей проєкт став можливий завдяки постійній роботі і підтримці Європейського банку реконструкції
та розвитку. Йде вже завершальна
стадія реалізації проєкту із заку-

півлі тролейбусів, у лютому ми чекаємо останню партію», – зазначив
міський голова.
Керівник компанії, яка виграла тендер зі свого боку пообіцяв,
що цього року тролейбусна лінія
буде зроблена в повному обсязі
і жителі міста отримають новий
маршрут.

ОПИТУВАННЯ: чи
будуть житомиряни
вакцинуватися
від COVID‑19
Валерія Наумова

Нещодавно по
всій Україні оголосили про те, що
вже у лютому-березні з’явиться вакцина від COVID‑19.
Багатьох ця новина ощасливила, проте деякі все ж сумніваються у дієвості вакцини та ставляться до неї скептично.
Журналісти редакції «20 хвилин»
вирішили дізнатися, чи вакцинуватимуться житомиряни від коронавірусу.

«Якщо це буде безкоштовно – вакцинуюся. Платно – ні, платити за це
не буду», – ділиться Віталій, 18 років.

«Ні! Я не вакцинуватимуся. Поперше, де гарантія, що це якось допоможе? По-друге, де гарантія, що
не стане гірше? Якось мало довіри
до цієї ідеї», – коментує Ангеліна,
24 роки.

«Бачила невтішні новини про
вакцину. Поки що не поспішатиму робити ї ї. Треба подивитися,
як у нас це відбуватиметься, які
результати будуть. Просто йти
і вводити вакцину, яка тільки приїхала в Україну, – не буду. Страшно,
що щось може піти не так», – розповідає Людмила, 27 років.

«Як тільки з’явиться можливість
вакцинації – одразу з сім’єю зробимо
щеплення. Важливо берегти себе,
і якщо є можливість вакцинуватися
від коронавірусу, то чому ні? Це ж
те, про що ми мріяли, – вільне життя, без масок і обмежень», – ділиться
Марина, 40 років.

«Я не вірю, що та вакцина доп оможе. Якби б ул о т ак прос т о
подолати цей вірус, уже давно це
зробили б. Зараз тільки гроші на ту
вакцину витратиш… Безкоштовно,
напевно, зробила б, але тільки якщо
вона дійсно допоможе», – пояснює
Дарина, 56 років.
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Як кіт наплакав: чи вдасться житомирянам
вижити на прожитковий мінімум 2021?
Світлана Цимбалюк

Скільки грошей потрібно мати у кишені,
щоб прожити місяць?
Ви задумаєтесь, почнете проводити
ретельні підрахунки
своїх витрат, а тим
часом влада твердо
вирішила: 2189 грн
для прожиткового
мінімуму вистачать.
У 2021 році було встановлено
загальний показник прожиткового мінімум на одну особу
в розрахунку на місяць у наступному розмірі: із 1 січня –
2189 грн, із 1 липня – 2294 грн,
із 1 грудня – 2393 грн. Відповідно до цих розрахунків на день
людині працездатного віку має

Згідно із законодавством України прожитковий мінімум ‒ це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму
людини, збереження її здоров'я набору продуктів
харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг,
необхідних для задоволення основних соціальних
і культурних потреб особистості.
вистачити близько 70 гривень
для того, аби прожити.
Журналісти «20 хвилин» вирішили проаналізувати, чи реально
прожити на той прожитковий
мінімум, який встановили для
українців.
Спочатку ми порахували продукти харчування. Ціни обирали не високі, але і не найменші.
Почнемо з хліба, адже, як говориться, він – усьому голова. Якщо
вам вистачає одного буханця на
три дні, то відповідно за десять
буханців хліба вартістю 18 грн

у місяць вам доведеться віддати
180 грн. Пів кілограмова пачка
гречки обійдеться у 35 грн, а рис
такої ж фасовки – у 22 грн. Якщо
раз у тиждень протягом місяця
купувати десяток яєць за 38 грн, то
потрібно витратити 152 грн. А щотижневий пакет літрового молока
вартістю 26 грн у місяць обійдеться у 104 грн. Пляшка олії коштуватиме 41 грн, кіло цукру – 23 грн,
кілограм макаронних виробів –
20 грн і 200 грамів масла – 43 грн.
Враховуючи те, що одній людині
на місяць приблизно потрібно 3

кілограми картоплі, відповідно
це обійдеться у 44 грн.
Дієтологи радять ввести у свій
раціон куряче м'ясо, яке є джерелом білка та повинно бути в меню
чи не кожного українця. На сьогодні кілограм курячого філе коштує 100 грн. Не варто забувати
і про джерело фосфору – рибу.
Один кілограм свіжомороженого хека обійдеться вам у 150 грн.
Також додамо до цього списку
ще два кілограми яблук за 43 грн,
упаковку чаю за 27 грн та чотири
лимони за 22 грн. Відповідно, ми
склали список найзатребуваніших
продуктів, тому з розрахунком
на одну людину виходить сума
1006 грн.
Йдемо далі, а точніше – їдемо,
хто на тролейбусі за 6 гривень,
а хто на маршрутці за 8 гривень.
Тож якщо будете добиратися до
роботи тролейбусом, то за 4 тижні витратите на поїздки 138 грн,
а маршруткою – 184 грн.
Переходимо до непродовольчих товарів. 400 грамів порошку
для прання можна придбати за

36 грн, порошок для очищення
ванни (400 грамів) – 20 грн, гель
для миття посуду (400 мл) – 20 грн,
шампунь – 60 грн, мило рідке –
32 грн, засоби особистої гігієни –
70 грн. І разом за ці покупки У нас
виходить 238 грн.
Розглянемо мінімальний набір
послуг. Віднесемо сюди мобільний
зв'язок, за який платимо близько
100 грн на місяць, послуги перукаря – 100 грн та інтернет – 130 грн.
Разом – 330 грн. Зазвичай після
таких буденних потреб згадуємо
про комуналку. Зазираємо у наш
споживчий гаманець, а там уже
витрачено 1758 грн і залишилась
всього 431 грн. На цьому моменті
розуміємо, що місія вкластися
у прожитковий мінімум успішно
провалена.
Що ж стосується соціальних
та культурних потреб, то ранкова
кава з колегами, покупка одягу,
ліків, відвідини театрів, кіно та
інших цікавих закладів залишаються такими ж омріяними та недоступними, як спроба прожити
на 2189 грн у місяць.

як-небудь. Ми вирішили поцікавитися у житомирян, чи знають
вони, що це за об`єкт.
«Це від кафе? Може там прохід
такий, не знаю. Але тут кафе, думаю, це від нього зробили. Я ніколи
не думав, що це таке. Є і є!» – коментує Степан, 54 роки.
«Люк, може? Чесно, не знаю,
що це може бути, але має вигляд
дивний. Схоже на якийсь підвал чи
люк. Може, це щось від кафе», – ділиться Яна, 21 рік.
«Це ж робили колись підземелля. Там хід… Тільки чи можна десь
спуститися туди? Це пам’ятка,
бачите, загороджено», – розповідає

Тетяна, 39 років.
«Незрозуміло, що це. Може, від
кафе тераса чи типу того», – зазначає Іван, 17 років.
«Це підземелля. Зараз воно вже
не в дуже хорошому стані», – наголошує Марина, 26 років.
Як бачимо, деякі жителі міста уяви не мають, що то за вікно
в асфальті. На жаль, ми не змогли
розгледіти там банери та глечики –
заважав конденсат і бруд.
Невідомо, що буде з підземеллям надалі, але сподіваємося, що
його облаштують згідно з проєктом, щоб воно дійсно було особливістю міста.

У житомирському проваллі
встановили банери та глечики,
які не видно через конденсат
Валерія Наумова

У Житомирі існує
чимало об’єктів, які
мають вигляд, відмінний від того, який
було зазначено першочергово у проєкті.
Провалля на вулиці Бердичівський – наш фаворит. Безглуздішого об’єкта у місті просто не
знайти. Спочатку воно мало бути
родзинкою міста. Всередині повинні були встановити експозицію,
а замість вікна в асфальті мала
бути трикутна скляна споруда.
Проте планували одне, а вийшло –
інше, як часто буває у Житомирі.
Ми пильно слідкували за тим,
як використовується підземелля,
і щоразу розчаровувалися все більше. Спочатку воно просто пустувало. Жодну експозицію туди не
поставили, проте всі могли милуватися конденсатом і деревами,
які встигли там вирости за час
експлуатації провалля. Нас щоразу запевняли, що у підземеллі

встановлять вентиляцію, більш
якісну та потужну, і що одразу після цього там з’явиться експозиція
з «Ремісничого двору». Проте досі
там нічого немає.
Уже у вересні 2020 року за
провалля взялися. Небайдужі
житомиряни вирізали дерева
з підземелля, почистили його
та поклали плитку. Історичну
пам’ятку, яка мала зберегти
свою автентичність, – спаплюжили та осучаснили, вважають
фахівці.
Тоді ж в управлінні капітального будівництва зазначали, що
там встановлять вентиляцію і світло. Встановили. Проте жодного
позитивного результату – немає.
Там досі запотівше скло, конденсат
і нічого не видно.
Жу рналісти редакції «20
хвилин» вирішили дізнатися
у начальника управління капітального будівництва В`ячеслава
Глазунова, що зараз з житомирським проваллям.
«Там зроблена нова вентиляція,
виставлено експозицію. Там на стінах є банер, глечики лежали, давно
там просто не був. Може, зараз погано видно. Встановлював спонсор,
він ремонтував те, що потрібно

в підземеллі, і встановлював експозицію. Коли ми встановлювали
додаткову вентиляцію, то конденсату не було. Можливо, зараз
з’явився», – пояснює посадовець.
Виникає два питання: чому
начальник управління не контролює, хто саме і що встановлює
у підземеллі? Чому історична
пам’ятка вже декілька років має
такий неохайний вигляд?
Чомусь у Житомирі прослідковується тенденція робити все
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Ціна на газ у лютому знизилась: газопостачальні
компанії опублікували актуальні пропозиції
Світлана Цимбалюк

Нещодавно уряд
встановив єдину ціну
за газ для населення
на рівні 6,99 грн за кубометр, яка буде діяти
до кінця березня.
У «Житомиргаз Збут» наголошують, що у січні житомиряни отримають платіжки з ціною
9,91 грн за куб. м. Однак у лютому уже будуть розрахунки за
новими цінами.
«Обмеження ціни буде діяти

Тихі кіносеанси:
у Житомирі батьків
у декреті запрошують
на перегляд фільмів
Валерія Наумова

Відтепер матусі та
татусі Житомира зможуть відвідати разом
з дітьми тихі сеанси
у кінотеатрі ім. Івана
Франка.
Головна відмінність таких сеансів – вони адаптовані під діток. Малеча не заважатиме під час сеансу
глядачам, адже ними будуть їхні
батьки, а вони з розумінням поставляться до бешкетування діточок.
Як пояснила заступниця директора КП «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» Інна Сергійчук, така
практика існує вже давно, але через
COVID‑19 були певні перепони у роботі кінотеатрів: «Практика тихих
сеансів не нова. Як і у нашому кінотеатрі, так і в інших тихі сеанси вже
проводили, єдине що – пандемія
внесла свої корективи, тому досить
довго їх не було. Але ми вирішили спробувати зробити їх заново
і люди дуже активно відгукнулися
на такі сеанси».
Мета – об’єднати з дітками батьків, які перебувають у декретній
відпустці, зазвичай вкрай рідко
можуть собі дозволити відпочинок
і хотіли б мати можливість провести час у кінотеатрі разом з малечею.
«Особливість у тому, що на
цьому сеансі перебуватимуть

мами з дітьми, це досить невелика
кількість людей. Мами зазвичай
об’єднуються групками і спілкуються», – пояснила Інна Сергійчук.
Як пояснює фахівець, у кінотеатрі все підготують: технічно – відрегулюють звук під час кіноперегляду,
для того, щоб він був комфортним
для відвідувачів. Діти дуже чутливі
до звуків, тому, якщо потрібно буде
зробити тихіше – все передбачено.
Також у залі будуть спеціальні
пуфи, де дітки зможуть гратися
та дивитися фільм: «Звук ми регулюватимемо вже під час самого
сеансу, бо все буде залежати від того,
скільки людей буде на сеансі. Розмістимо пуфи перед екраном, щоб
діткам було зручно сидіти. В чому
ще зручність цих сеансів – зазвичай
людям не подобається, коли діти
під час сеансу бігають, відкривають
і закривають двері, а тут всі у рівних
умовах, мами розуміють, що це ось
такий спеціальний сеанс».

Перший тихий сеанс
відбудеться 3 лютого о 10:00
у кінотеатрі ім. Івана Франка.
«Плануємо показати мультфі льм “Душа”. Обрали саме
його, оскільки він цікавий мамам,
а музика і яскрава картинка точно сподобаються діткам. Вартість
квитка не змінюється. Якщо для
дорослих вартість 65 гривень, то
вона така і залишається, а для діток до 5-ти років – безкоштовно», –
пояснила заступниця директора
Інна Сергійчук.

на період карантину у лютомуберезні 2021 року. Так, відповідно
до постанови Кабінету Міністрів
України від 18.01.2021 № 25, за лютий клієнти ТОВ “Житомиргаз
Збут” отримають платіжки з ціною 6,99 грн за куб м. У рахунках
за січень ціна газу буде 9,91 грн за
куб м.
Тож тепер тимчасово у всіх постачальників газу на ринку ціни
будуть однакові. Але однакові ціни
зовсім не означають однаковий
сервіс та зручність отримання послуг», – зазначають у прес-службі
«Житомиргаз Збут».
Більше п’ятдесяти газопостачальних компаній вже опублікували ціни на лютий. Здебільшого на
газовому ринку пропонують ціну

6, 99 за кубометр, однак є і нижчі
пропозиції.
Зокрема, постачальник «Енерджі Трейд Груп» пропонує 6, 98
за кубометр, на дві копійки менше «Закарпаттяенергозбут» та
«Волиньелектрозбут» – 6, 97 грн.
У компаніях «Промсервіс», «Газпромпостач» та «ЕРУ Трейдінг»
ціна становить 6,90 грн. «Нафтогаз України» знизив ціну до 6,86,
«MEGAWATT» до 6,79 грн, а «Палівенерго» до 6,50 грн.
Зазначимо, що газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за 5
днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний
місяць буде відрізнятися від попереднього.

Відкрилася персональна
виставка художниці
Катерини Дацун «Графіка»
Руслан Мороз

У приміщенні Житомирської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича
у відділі літератури з мистецтв
працює персональна виставка
художниці Катерини Дацун.
Всього в експозиції близько 30 графічних робіт,
які переважно виконані в техніці «чорним по чорному». Художниця каже, що чорно-біла гама лише
на перший погляд видається простою, а насправді має
свої відтінки та особливості.
Графікою Катерина Дацун займається понад 15
років.
«Що подобається мені
в чорних тонах – це те, що
вони можуть бути як глянцевими, так і матовими.
Тому мені спало на думку,
що з цим можна пограти.
Показати, що чорний – це
веселий колір, з яким можна створити неповторну
реальність, таку, яка ніби
промовлятиме до вас», – розповідає авторка.
Катерина Дацун зазначає, що в роботах чорний
фон вдається показати
у всьому його розмаїтті
і красі, від найтемніших
відтінків до найяскравіших.
Для цього художниця використовує туш та акрил.
Тому кожне полотно глядач

бачить по-різному – залежно від кута падіння світла та відстані від картини.
«Мої роботи розраховані на те, щоб ви біля
кожної з них зупинилися, подивилися, подумали
і знайшли щось саме для себе. Причому, повертаючись, ви щоразу будете знаходити щось нове.
Коли ви дивитеся у темряву, ваша уява постійно
щось створює. Одних це лякає, інші намагаються
у цьому щось знайти. Я граюся з темними кольорами, які можуть погратися з вашою уявою.
У деяких картинах є срібна і перламутрова фарба –
за її допомогою вдається передавати нічне сяйво.
Тому під різними кутами картина щораз виглядає
інакше», – розповідає художниця.
Виставка проходитиме з 29 січня до 28 лютого
2021 року.
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Підготовка до відзначення 150-річчя від дня
народження Лесі Українки на Житомирщині провалена
Руслан Мороз

З нагоди відзначення 150-річчя від
дня народження Лесі
Українки у Житомирській області 2021-й
рік хочуть оголосити
роком письменниці.
Інформація «Про оголошення
у Житомирській області 2021 року
роком Лесі Українки» від 28 січня
2021 року була розміщена на сайті
Житомирської облради.
«Відповідно до статей 43, 49
Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", постанови Верховної Ради України
від 08.02.2018 № 2286-VIII "Про
відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки", з нагоди
150-річчя з дня народження видатної української письменниці та
громадської діячки Лесі Українки,
враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від 22.01.2021,
з питань бюджету та фінансів від
22.01.2021, обласна рада вирішила
оголосити у Житомирській області 2021-й рік роком видатної
української письменниці Лесі
Українки», – йдеться у проєкті.

Повний провал

Ще на початку 2017 року була
прийнята Постанова Верховної
ради України «Про відзначення
150-річчя від дня народження
Української письменниці та громадського діяча Лесі Українки
(Лариси Петрівни Косач-Квітки)»,
де зазначалося, що 25 лютого 2021
року виповниться 150 років від дня
народження Лесі Українки – однієї
із центральних постатей в історії
національної культури.
Але на сайті обласної ради є
повідомлення про те, що нічого
з планів з відзначення 150-річчя від дня народження Лесі
Українки в Житомирській
області не виконано.
Голова Житомирської обласної
ради Володимир Федоренко ще на
початку року перевірив хід реставраційних робіт у літературно-меморіальному музеї Лесі Українки
у Новограді-Волинському та був
в шоці від рівня підготовки до
святкування ювілею письменниці,
вірніше від її повної відсутності.
Очільник обласної ради відвідав музей, в якому до 30 січня
мають завершити реставраційні
роботи та створити експозицію
до 150-річчя великої поетеси, та
вказав на незадовільний стан проведених робіт, на які було виділено
1,8 млн грн з бюджету.

«Краще б нічого не робили,
ніж так. Реставрація проведена
недбало, темпи не витримують
жодної критики. Однозначно так
не повинно бути!» – прокоментував Володимир Федоренко.
Голова обласної ради заявив, що бере ситуацію з реставрацією музею під особистий
контроль. «Висновки та кадрові
рішення будуть зроблені уже
найближчим часом», – пообіцяв
очільник облради.
Як зазначив Володимир Федоренко, у терміновому порядку
вже сформована робоча група
з метою вивчення ситуації, що
склалася із підготовкою до відзначення 150-річчя з дня народження
Лесі Українки.
14 січня гуманітарна комісія
зібралася на засідання, аби обговорити ситуацію, що склалася
з підготовкою до відзначення ювілею видатної постаті української
культури та літератури.
«Кіт не валявся», «саботаж» – такими словами постійна комісія з гуманітарних питань Житомирської обласної
ради оцінила роботу департаменту культури, молоді та
спорту облдержадміністрації
у плані підготовки області до
150-річчя з дня народження
Лесі Українки.

Куди поділися
два мільйони гривень?
Кульмінацією став виступ під
час пленарного засідання Верховної Ради України народного
депутата А. Пушкаренка від фракції партії «Слуга народу», який
з самого початку процитував
письменницю: «Щоб не плакать –
я сміялась».
Народний обранець наголосив, що з майже двох мільйонів гривень, які було виділено на підготовку, нічого не
залишилося. Але й підготовки
власне також не відбулося.

Куди поділися кошти та чому
не було проведено жодного
тендеру на ремонтні роботи
в музеї Лесі Українки – також
невідомо.
Комісія, яка зараз створена
Житомирською обласною радою, більше зайнята пошуком
винуватців, ніж здатна в короткий термін щось зробити кардинально. Тобто робити зараз вже
пізно. Трохи рятує ситуацію те,
що в зв’язку з карантином святкування 150-річчя може бути перенесено на більш пізній строк, але
все одно часу не вистачає.
Нардеп А. Пушкаренко звернувся до голови Житомирської
обласної державної адміністрації
з вимогою звільнити директора
департаменту культури, молоді
та спорту Максима Обшту. Також було звернення до голови
Житомирської обласної ради
Володимира Федоренка прийняти кадрові рішення стосовно директорів Житомирського
обласного краєзнавчого музею
та музею Лесі Українки у Новограді-Волинському.
Чи будуть звільнення – побачимо згодом. Але на цьому етапі
потрібно якось рятувати ситуацію.

Що пропонують

В обласній раді відбулося засідання постійної комісії з гуманітарних питань, де мова йшла
про план заходів на 2021-й рік
та проведення робіт з поточного
ремонту у музеї Лесі Українки м.
Новограда-Волинського. За словами директора департаменту культури, молоді та спорту
Житомирської облдержадміністрації Максима Обшти,
у плані відзначення 150-річчя
з дня народження Лесі Українки 24 заходи. Втім, левова частина
із них з кількох причин не буде
виконана до 25 лютого – дати, коли
народилася відома поетеса.
Безпосередньо 25 лютого
у Новограді-Волинському пройде
камерний захід, в тому числі з офіційним погашенням тематичної
марки, присвяченої творчості Лесі
Українки. Наразі створено режисерську групу для проведення
урочистостей на різних локаціях
та організації флешмобу.
Основні урочисті заходи перенесено на липень, їх проведуть
у межах міжнародного фестивалю
«Лесині джерела».
Голова постійної комісії з гума-

нітарних питань Олександр Савченко вніс пропозицію протокольно звернутись до голів обласної
ради і обласної державної адміністрації, аби невідкладно провести
спільну нараду із запрошенням
громадськості, бізнесу та розробити конкретний план відзначення
150-річчя з дня народження Лесі
Українки до 25 лютого і до кінця
року. Пропозиція була підтримана
членами комісії.
Що стосується музею Лесі
Українки, то члени комісії проголосували за пропозицію внести зміни
до оргкомітету, а саме залучити
до розробки концепції експозиції
професійних консультантів, зокрема народного художника України
Анатолія Гайдамаку. Крім того, депутати доручили відділу звітності
та аудиту обласної ради здійснити
повну перевірку фінансово-господарської діяльності комунального
закладу «Житомирський обласний
краєзнавчий музей» Житомирської
обласної ради.
За словами депутата обласної
ради Людмили Кицак, зараз потрібно терміново виправляти ситуацію: «З точки зору організації
та менеджменту треба було підійти набагато серйозніше, і саме це
є основною причиною, що така ситуація у нас зараз склалася. Втім,
вона не безвихідна. Підрядник вже
прийняв всі зауваження. На часі –
експозиція. Ми маємо врахувати
всі думки і на гідному рівні провести святкування у 2021 році».
Але те, що ми зараз спостерігаємо, імовірніше, має вигляд
спроби депутатів та чиновників
заспокоїти самих себе. Тому що
замість прийняття рішучих заходів знову лунали заклики «звернутися, розглянути, вирішити…»,
тобто Житомирська обласна рада
традиційно демонструє замість
конкретної роботи спробу «заговорити» питання. А там, дай Бог,
й свято закінчиться…
Фото з офіційного сайту
Житомирської обласної ради
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ВЕЛИКА БРЕХНЯ довкола
тарифів «Житомирводоканалу»
Тарас Боросовський

Різке підвищення
тарифів на водопостачання у Житомирі
пояснюють зростанням цін на електроенергію. Однак зібрані
редакцією документи
свідчать про те, що
керівництво водоканалу нахабно вводить
в оману людей.
– Ціни на електроенергію
підвищились, і ми маємо це
враховувати в нашому тарифі, –
пояснювали в лютому 2019 року
підвищення тарифів у КП «Житомирводоканал».
Тод і тариф зріс н а 9% –
з 16,36 грн/м³ до 17,84 грн/м³ вартості води та стоків разом. Очільник підприємства Андрій Нікітін
при цьому додав, що підвищення
ніяк не вплине на якість води
і слід чекати на встановлення нових очисних споруд:
– Якість води залишиться такою ж самою, яка вона є. Причина
підвищення тарифів – це електроенергія, яку ми купуємо, а це ніяк не
може впливати на якість води. Як
ви знаєте, заплановане підвищення
якості води відбудеться наприкінці
2020 року, після введення в експлуатацію нових очисних споруд.

Вже минув 2020 рік, але обіцяних нових очисних житомиряни
досі не дочекалися. Проте за цей
час КП «Житомирводоканал»
примудрився 4 рази підвищити
ціни на водопостачання та водовідведення, щоразу розповідаючи
про чергове зростання цін на електроенергію.

Скільки споживається
і платиться
П’ять років тому комунальне
підприємство потребувало 39
мільйонів кВт-годин електроенергії. Останній рік потреба споживання скоротилася до 29 мільйонів
кВт-годин, тобто зменшилася на
25%. Відповідно, мала б зменшитися й частка електроенергії в загальних витратах підприємства,
що зі свого боку повинно було б
означати меншу вартість послуг
підприємства. Або ж, щонайменше, її незростання.
А впровадження озвучених
у 2014 році заходів за проєктом
Світового банку дозволить досягнути ще більшої економії. До прикладу, реконструкція водопровідної насосної станції № 2 полягала
у заміні застарілого обладнання
з ручним керуванням на автоматичні частотні перетворювачі.
– Після встановлення частотних перетворювачів Schneider
Electric ми подаємо рівно стільки
води, скільки потрібно споживачам, та з необхідним тиском, не
турбуючись при цьому, що втра-

 Водоканал платитиме в 2021 році за електроенергію 1,63 грн за 1 кВт

тимо зайву електроенергію. Це
частотне регулювання дозволяє
економити чималі кошти: ми
вбачаємо вивільнення близько
12 млн гривень на рік. За перші
три місяці роботи частотних
перетворювачів ми отримали
економію електроенергії у розмірі 31%! – коментував результати
реконструкції директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін.
Водночас начальник виробничо-технічного відділу КП
«Житомирводоканал» Анатолій
Сазонський озвучував зменшення
споживання електричної енергії
на 19 млн 228 тис. кВт-годин у рік.
Після реалізації всього проєкту
реконструкції загальний економічний ефект після впровадження
має скласти близько 2 млн 50 тис.
дол. США.
Однак насправді всі ми є свідками зворотного процесу. Якщо на
початок 2019 року вартість води та
водовідведення складала 16,36 грн,
то за два роки маємо 29,44 грн за
1 м³ при незмінно поганій якості
води (див. Зміна тарифів на водопостачання та водовідведення
2018–2021 рр.).
Так, можливо, насправді всьому винна вартість електроенергії?

Тендери
з одним переможцем
У 2018-му КП «Житомирводоканал» востаннє купує електроенергію в «Житомиробленерго». Відкрився вільний ринок
електроенергії, і в підприємств
з’явилася можливість купувати
її у будь-якого ліцензованого постачальника. У цей період масово
почали створюватися приватні
товариства, бажаючі заробити
«швидкі гроші».
Не стояла осторонь й Житомирська міськрада, яка через

 Динаміка тарифів за 5 років (2016-2021 рр.)
підпорядковане КП «Житомирміськгаз» тепер також володіє
необхідною ліцензією. Здавалося
б, з включенням 27 листопада 2018
року в перелік постачальників
електроенергії саме комунальне
підприємство має передусім забезпечувати струмом міський
водоканал. До того ж проведені
у 2018 році торги через відсутність
достатньої кількості учасників двічі були відмінені. Замовник має
право як виняток застосувати переговорну процедуру закупівлі та
підписати угоди напряму.
Однак з КП «Житомирміськгаз» угоду не підписують. Натомість невідомо звідки знаходять
новостворене ТОВ «Велінком»,
з яким КП «Житомирводоканал» й підписує угоду на купівлю
у 2019 році електроенергії. Тоді
за 38 млн кВт-годин водоканал
мав сплатити 82 млн 992 тис. грн.
Тобто 1 кВт/год. коштував підприємству близько 2,18 грн.
– Відбувається тендер, і хто
надає найнижчу ціну, той і виграє
торги, – коментує вибір на користь
даного підприємства заступник
Житомирського міського голови
Сергій Кондратюк.
У 2020 році ТОВ «Велінком»
знову виграє тендер. Цього разу
завдячуючи відкритим торгам,
ціна знижується до 1,89 грн за
кожну кВт-годину.
Проте у вересні додатковою
угодою постачальник збільшує
її на 10% – до 2,04 грн, а 8 грудня
ще раз – до 2,13 грн. Зауважимо,
що останню додаткову угоду на
збільшення вартості 1 кВт-години

 Постачальник після виграшу тендеру за ціною в 1,63 грн за 1 кВт отримав
погодження у Житомирводоканалу на підняття поточної ціни до 2,13 грн

директор КП «Житомирводоканал» погодив через 2 тижні після
того, як вже була відома вартість
електроенергії на 2021 рік.
Мова йде про оголошений
15 жовтня 2020 року тендер на
купівлю підприємством 33 млн
кВт-годин. На тендер, в якому
«Житомирводоканал» планував витратити 75 млн 240 тис. грн., допустили 8 учасників, відхиливши одну
із заявок. В результаті запеклих
торгів перемогу здобуло ТОВ «Велінком», понизивши вартість своєї пропозиції до 53 млн 965 тис.
250 грн. Таким чином, у 2021 році
КП «Житомирводоканал» сплачуватиме по 1,63 грн за кВт-годину
включно з вартістю доставки. І це
ніяк не грабіжницькі 2,13 грн за
кВт-годину, які в грудні виставило те ж саме ТОВ «Велінком», чи
2,18 грн, як це було у 2019 році.
З’ясувати причини подібної
лояльності до постачальника
і спростувати твердження про
збільшення ціни на струм ми намагалися в керівника КП «Житомирводоканал».
– У мене немає бажання надавати коментарі, – відповів Андрій
Нікітін та поклав слухавку.
Подібну манеру спілкування
очільник підприємства публічно демонструє і на депутатських
комісіях, відмовляючись надавати
відповіді на незручні запитання
про витрачання отриманих позик від Світового банку. Причини
зволікання з реалізацією проєкту реконструкції водоканалу він
також публічно не озвучив. А від
цього напряму залежить, скільки
заощаджуватиме КП «Житомирводоканал» коштів, які обіцяли
направляти на покриття взятого
кредиту, а не оплачувати позику
та відсотки коштом житомирян,
піднімаючи тарифи.
Залишається відкритим питання до міського голови Сергія
Сухомлина: невже він не знає
про зрив термінів реконструкції
«Житомирводоканалу»? Чи йому
невідомо, що з 2021 року слід починати повертати позику Світовому банку разом з чималими
відсотками, хоча кошти досі не використані? Невже мера не хвилює,
що через це житомиряни змушені
на 30% більше платити за ту саму
неякісну воду! Чи йому байдуже
і він охоче підтримує призначеного ним керівника водоканалу,
виправдовуючи сьогоднішнє
бездарне (ба, навіть злочинне)
управління підвищенням цін
на електроенергію, якого, як ми
бачимо, не було.
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У Житомирі готуються до вакцинації проти COVID‑19,
однак можуть виникнути проблеми
Світлана Цимбалюк

В Україні, зокрема і у Житомирі, у лютому має розпочатися вакцинація проти
COVID‑19. Проводитись
вона буде у п’ять етапів.
Під час чергового брифінгу очільник
МОЗ Максим Степанов наголосив на тому,
що кампанія з безкоштовної вакцинації від
COVID‑19 розпочнеться у лютому. Також він
запевнив, що вакцинація українців буде відбуватися виключно безпечними вакцинами,
які пройшли всі стадії клінічних випробувань
і вже зареєстровані у багатьох країнах світу.
Варто зазначити, що у грудні МОЗ розробило та затвердило Дорожню карту із
впровадження вакцини проти COVID‑19
і проведення масової вакцинації у відповідь
на пандемію COVID‑19 в Україні у 2021–2022
роках.

Згідно з цим документом планується
охопити щепленнями від коронавірусної
хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021–2022 років. Водночас
у МОЗ запевняють, що вакцинація буде
проводитись добровільно і нікого не будуть
змушувати її робити. Імунізація планується
проводитись у 5 етапів.
На першому етапі матимуть можливість щепитись люди із критичним
ризиком інфікування: медпрацівники та
персонал, які надають допомогу хворим на
коронавірус, люди в будинках для людей
похилого віку, військовослужбовці Операції об’єднаних сил, які перебувають на
передовій.
На другому етапі вакцинуватимуть
людей з надзвичайно високим ризиком
інфікування – соцпрацівників, людей старше 80 років, решту медичних працівників.
Третій етап включає в себе вакцинацію
людей з високим ризиком інфікування та
тих, хто виконує функції з підтримки та
безпеки життєдіяльності держави – ДСНС,
СБУ, поліція, вчителі, інші категорії.
На четвертому етапі вакцинуватимуть

людей з підвищеним рівнем
інфікування – люди віком від
60 до 64 років, дорослих із
супутніми захворюваннями,
інші категорії населення.
На п’ятому етапі вакцинуватимуть інших людей, які
не входять до пріоритетних
груп.
У коментарі журналістам
«20 хвилин» в. о начальника
управління охорони здоров’я
Житомирської міськради
Ірина Шкап розповіла, що
у Житомирі теж готуються до початку
вакцинації. Поки що формуються мобільні
бригади та визначаються пункти, де буде
зручніше проводити цю процедуру.
«Наразі формуються мобільні бригади
і працівників центру ПМСД, які будуть
проводити вакцинацію. У центрі первинної
медико-санітарної допомоги розглядають
локації, де буде зручніше вакцинувати людей», – зазначила Ірина Шкап.
Однак є і певні нюанси. Поки що невідомо, вакцини якого саме виробника будуть

постачатися. І якщо надійдуть вакцини, які
потребують зберігання у низькотемпературному режимі, то в подальшому може
виникнути потреба в окремому холодильному обладнанні, якого на сьогодні немає.
«На сьогодні ми не знаємо, яка вакцина
нам буде постачатися. Є вид вакцини, який
зберігається у звичайних холодильниках,
яких у нас достатньо. А є вакцини, які зберігаються в умовах низькотемпературних, – 70
градусів, таких холодильників у нас немає», –
наголосила Ірина Шкап.

Коцюбинський жив на Київській, Кочерга працював
у домі Трибеля, а Яновський – у телерадіокомпанії
Валерія Наумова

Кожен з нас, живучи
у Житомирі, мало знає про
історію цього міста. Ми
гуляємо вулицями, але не
озираємося навколо. Скільки цікавих пам’яток, чи
помічали ви їх?
Якщо ні, то ще не пізно ознайомитися,
адже у Житомирі жили, працювали та просто зупинялися визначні постаті.

Костянтин Яновський та його
робота у телерадіокомпанії
Йдучи на вулицю Михайлівську, ми
проходимо повз телерадіокомпанію,
у якій з 1992 року працював композитор,
музикант, режисер, журналіст та поет
Костянтин Яновський (народився 25 січня
1960 року у Радомишлі). Далі він працював як режисер Житомирського обласного
телебачення. А вже 9 грудня 2005 року
Костянтина Яновського призначили головним режисером Житомирської обласної
державної телерадіокомпанії.
Унікальні та талановиті постаті працювали та творили у Житомирі, і, на щастя,
у нас залишилася пам'ять про них.

Робота Івана Кочерги
у будинку Трибеля
Прогулюючись вулицею Михайлівською, мало хто знає, що у будинку

Трибеля, де зараз розміщені ресторан, школа англійської мови, рекламна
агенція та магазини, перебувала редакція газети «Робітник», а згодом –
«Радянська Волинь». Саме там з 1928
по 1934 роки працював літредактором
драмат у рг Іван Кочерга (народивс я
6 жовтня 1881 року у Носівці, нині –
Чернігівська область), на честь якого
названо Житомирський академічний
музично-драматичний театр.
Погодьтеся, Михайлівська – найактивніша вулиця, проте мало хто знав
про це.

У Житомирі жив
Михайло Коцюбинський
Йдучи від телерадіокомпанії вулицею
Київською, можна натрапити на будинок
№ 16, в якому майже пів року проживав
український письменник, громадський діяч,
голова «Просвіти» у Чернігові Михайло
Коцюбинський (народився 17 вересня 1864
року у Вінниці).
Він приїхав до Житомира у листопаді 1897 року. Тут Михайло Коцюбинський працював у газеті «Волынь»,
редагуючи відділи «Хроника» та «Свет

и тени русской жизни».
За словами наукового співробітника
музею Наталії Євченко, невлаштований
побут, негаразди з видавцем газети,
безгрошів’я, дефіцит приємного спілкування та поганий стан здоров’я змушували письменника з нетерпінням чекати
того дня, коли в нього закінчиться договір
з редакцією «Волыни».
Він щиро радів, коли цей день нарешті настав. Михайло Михайлович прожив у Житомирі менше ніж пів року. Вже
у березні 1898 року письменник залишив
роботу у газеті «Волынь» та від’їхав до Чернігова. Однак важливо те, що він жив та
працював тут, залишивши свій слід в історії
Житомира.
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У центрі подій

Зазвичай Феміда із закритими очима,
а для ЗМІ – із закритими дверима!
Руслан Мороз,
Яна Владі

Учергове представників газети «20
хвилин Житомир» не
допустили на судове
засідання, яке стосувалося саме їх.
Хронічне порушення прав
людини, перешкоджання журналістській діяльності, порушення
взагалі норм українського права
для житомирських суддів – справа
звичайна. Ми вже неодноразово
повідомляли про те, що представників нашого ЗМІ не допускають
на судові засідання, які стосуються саме їх. Ба більше, проти
нашого ЗМІ почалася справжня
вакханалія з боку народних обранців та чиновників, яким не до
вподоби факти, оприлюднені у газеті в результаті журналістських
розслідувань. Поліція при цьому
робить вигляд, що вона не вбачає
фактів кримінального порушення,
прокуратура надсилає на адресу
редакції відписки, а суди та чиновники продовжують робити свою
чорну справу проти журналістів.
Так, 25 та 28 січня 2021 року
двічі (!) було викликано наряд
патрульної поліції до приміщення Житомирського районного
суду, де суддя Інна Зубчук відмовилася допускати журналістів
та представників громадськості
на відкрите (!) судове засідання.
Спроба поскаржитися на незаконні дії судді спіткнулася об заяву охорони – голова суду зараз на
лікарняному, а обов’язки голови
суду тимчасово виконує саме Інна
Зубчук. Тобто треба скаржитися
на її дії саме їй.

У зв’язку з цими подіями
представники редакції «20
хвилин Житомир» після виклику наряду патрульної поліції та фіксації органами правопорядку факту порушення
українського законодавства
спрямували заяву щодо перешкоджання журналістській
діяльності до Генеральної прокуратури, Комітету з питань
свободи слова Верховної Ради
України та до Державного бюро
розслідувань, яке за законом
і має розслідувати цей злочин.
Нагадаємо більш детально
про суть конфлікту. Рішенням
зборів суддів Житомирського
районного суду Житомирської
області № 3 від 18.03.2020 року
заборонено допуск у судові
засідання осіб, які не є учасниками судових засідань. Таке
рішення є порушенням норми
ст. 129 Конституції України,
я кою за дек ларова но од н у
з основних засад судочинства – гласність судового процесу і той факт, що виключно
законом визначаються засади
судочинства.
Закон України «Про судоустрій
та статус суддів» визначає органі-

зацію судової влади та здійснення
правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права
відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного
на справедливий суд. Статтею 11
Закону передбачено, що розгляд
справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених
законом. У відкритому судовому
засіданні мають право бути присутніми будь-які особи.
Особи, які присутні в залі судового засідання, представники
засобів масової інформації мають
право проводити в залі судового
засідання фотозйомку, відео- та
аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних
засобів без отримання окремого
дозволу суду, але з урахуванням
обмежень, встановлених законом. Важливо зауважити, що під
час всього періоду дії карантину
жодні зміни до вказаних положень
закону не вносилися.
Право на відкритий та безперешкодний доступ громадян до
судових засідань та їхнє висвітлення ЗМІ чітко прописане у кожному процесуальному законі.
Але Житомирський районний
суд з метою недопущення пред-

ставників ЗМІ до судових засідань
у своїй діяльності керується не Конституцією та законами, а Постановою КМУ від 11 березня 2020 року
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID‑19» та рекомендаціями
Ради суддів України відповідно до
рішення № 19 від 17 березня 2020
року. Не зупиняє таке суддівське
управлінське беззаконня навіть
той факт, що вказані рекомендації були змінені Рішенням
Ради суддів № 63 від 30 жовтня
2020 року, яке звертає увагу всіх
суддів нашої держави, що доступ представників ЗМІ у судові
засідання ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ з дотриманням усіх карантинних
заходів та санітарних норм
у зв'язку з епідемією СОVІD‑19,
а саме: використанням засобів
індивідуального захисту (рукавички, медична маска) та
дотриманням соціально безпечної дистанції. Також суддям
рекомендовано організовувати
онлайн-трансляції засідань резонансних справ задля забезпечення
реалізації принципів доступності
та неупередженості здійснення
правосуддя та принципу гласності
судового процесу.
Чому наведені вище норми законів мають вищу юридичну силу
порівняно з постановою Кабміну
чи рекомендаціями Ради суддів?
Відповідь проста. Згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини
і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися
виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України
як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64
Конституції України.

Всі підзаконні нормативноправові акти приймаються на
основі законів та за своїм змістом
не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законам
закріплена у положеннях Конституції України.
Саме такими основоположними принципами, як
гласність судового процесу,
відкритість суду та відповідність усіх підзаконних актів
законам України, повинна
керуватися судова гілка влади, але, на жаль, це точно не
Житомирський районний суд.
Вис нов ок : в ра хов у юч и
вищу юридичну силу закону,
права журналістів перебувати
в залі судового засідання навіть
під час COVID‑19 регулюються
статтею 129 Конституції України, статтею 11 Закону України «Про судоустрій та статус
суддів», процесуальними кодексами України, які прямо
дозволяють бути присутніми
під час судового засідання,
а відмова у допуску з підстав
карантину Є НЕЗАКОННОЮ.
Закон створює правові основи діяльності ЗМІ в Україні, встановлює державні гарантії їхньої
свободи відповідно до Конституції України, Закону України
«Про інформацію» та інших актів
чинного законодавства і визнаних
Україною міжнародно-правових
документів. А тому, не допускаючи журналістів до відкритих судових засідань, судді порушують не
лише їхні права, а й закон.
Вважаємо, що свобода ЗМІ
у демократи чн ій державі є
невід’ємною та важливою складовою свободи доступу до інформації, має значення у сучасному
суспільстві, яке базується на правових цінностях, а тому суди не
можуть залишатися поза межами
громадської дискусії.

COVID‑19 не відступає:
за тиждень на Житомирщині
виявили 1 036 нових випадків
З 26 січня по 2 лютого в Україні
було зафіксовано 29 551 новий випадок COVID‑19. Зокрема на Житомирщині – 1 036 випадків.
26 січня на Житомирщині було виявлено 20 нових
інфікувань коронавірусною інфекцією, наступного
дня трохи більше – 107 випадків. 28 січня – 263 випадки, а 29 січня захворіло 167 людей. 30 січня було

повідомлено про 158 випадків, а в останній день
січня зафіксовано 205 хворих. Лютий почався із 102
підтверджених випадків. Вкрай дивно, але 2 лютого
пішов різкий спад та було зареєстровано всього 14
випадків. За тиждень внаслідок COVID‑19 в області
померла 21 людина.
На сьогодні через недотримання карантинних
та профілактичних заходів у Житомирській області
спостерігається високий рівень захворюваності на
коронавірусну інфекцію, тому послаблення карантинних обмежень найближчим часом не очікується.
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Споживачу

Не бачили очі, що купували, або Як не стати
жертвою шахраїв під час онлайн-покупок
Світлана Цимбалюк

На Житомирщині,
як і по всій країні,
вже дев’ять місяців
тривають карантинні обмеження,
пов’язані з пандемією COVID‑19. Щоб
уникнути масових
скупчень людей,
житомиряни почали
надавати перевагу
онлайн-покупкам.
Однак під час таких покупок
можна зіштовхнутись з однією
проблемою – інтернет-шахраями. Тож у цьому матеріалі ми
розповімо вам, як здійснити
онлайн-покупки безпечно та не
попастися на гачок дурисвітів.

Як зрозуміти, що
продавець – шахрай
Виявляється, шахраями можуть бути не тільки продавці,
але й покупці. Тож давайте для
початку розглянемо, як убезпечити себе від обману та вирахувати псевдопродавця.
Купуйте товари тільки накладеним платежем та з післяплатою. У жодному разі
не погоджуйтесь скидати на
карту продавцю передплату
або ж повну суму, яким би
він вам порядним не здався.
Якщо ви побачите бажаний
т ов ар з а з н ач н о н и ж чою
ціною, ніж у інших, вас має
це насторож и т и. Адже, як
пам’ятаємо, безкоштовний сир
може бути тільки в мишоловці.
Так і тут: з вас можуть взяти невелику суму, але свій товар можете так і не побачити. А шахраї
ще на таких двадцяти покупцях
можуть добряче наживитися та
покласти до свого карману кругленьку суму.
Якщо ж ви все-таки вирішили певну суму відправити на карту продавцю, то маєте звернути
увагу на декілька моментів, які
допоможуть розпізнати шахрая.
По-перше, не має бути ніякої
метушні. Коли продавець зацікавлений у покупці, він не буде
підганяти свого клієнта, а тим
паче вимагати швидше скинути гроші. Також намагайтесь
поставити побільше запитань,
що стосуються характеристик
товару; якщо продавець не може
відповісти, це має насторожити.
Якщо продавець надсилає невідомі посилання з проханням

оформити там покупку товару,
не переходьте за ними. Оформлюйте покупку тільки на тому
сервісі, де її побачили. Зверніть
увагу на прізвище продавця.
Зазвичай воно має співпадати
з прізвищем банківської карти,
куди потрібно надіслати кошти.
Вас має насторожити, якщо
продавець надсилає копії документів, які нібито підтверджують його особистість. До речі, це
досить поширений метод серед
шахраїв: так вони намагаються
втертися вам в довіру. Хоча це
можуть бути просто чужі дані,
які вони знайшли в інтернеті та
роздрукували.

Невже покупці
теж бувають шахраями?
Також будьте обережними,
коли продаєте товар. Адже шахраї дійшли до того, що навчились під виглядом покупки видурювати гроші. Тому, якщо у вас
щось хочуть придбати, зверніть
увагу на декілька моментів:
• Вас має насторожити, якщо
надходять прохання від покупця
зняти ліміт з картки, бо не виходить надіслати кошти на вашу
картку;
• Якщо просять повідомити
код з смс, яке надійшло на ваш
телефон, бо не проходить авторизація або оплата;
• Окрім номера картки покупець просить назвати інші дані
(тризначний номер на звороті
картки, термін дії картки).

Як викрити шахрая

Своєю історією, як можна
викрити шахрая, з нами поділилась житомирянка Світлана.
«У мене була ситуація, коли
я на одному дуже відомому сервісі оголошень хотіла придбати дитячий візочок за гарною
ціною. Телефоную продавцю,
уточнюю деякі моменти, і тут
він просить скинути передоплату, нібито за доставку у дві

сторони. Це в тому разі, якщо
я не заберу товар або він мені не
підійде. Я сказала: "Добре, але
нікому не продавайте, бо я точно
заберу". Потім я попросила свого
чоловіка теж подзвонити цьому
продавцю та спробувати придбати візочок. І що ви думаєте, він
йому теж продав і попросив скинути передоплату, пообіцявши
при цьому поставити на резерв,
щоб ніхто не купив часом. Потім
я попросила свою маму зателефонувати цьому ж продавцю
і знову ж таки спробувати придбати цей товар. Історія повторилась один в один: візочок ваш,
кидайте аванс, я нікому його не
продам. Після цього я йому телефоную і заявляю, що знаю про
його шахрайство і зараз поїду
писати заяву в поліцію. Тільки
він почув це, відразу вимкнув
телефон, видалив оголошення
і більше в мережі не з’являвся», –
розповіла Світлана.
Ви також можете взяти собі
на замітку подібний алгоритм
дій, як перевірити продавця на
порядність, та в подальшому
вберегти себе від обману під час
покупок в інтернеті.

А ви дружите з платіжною
безпекою?
На жаль, на сьогодні дуже
багато випадків, коли з особистих рахунків та карток людей
безслідно зникають кошти. Це
може статися через те, що десь
стався витік інформації і ваші
дані отримали шахраї. Тому,
щоб не стати черговою жертвою
аферистів, потрібно дружити
з платіжною безпекою та вміти
захистити свої особисті дані. Як
це зробити – запитаєте ви. А ми
зараз розповімо про це.

Надійно захистіть
свій PIN-код
Для того, щоб шахраї не дісталися до ваших грошиків, фа-

хівці радять змінювати PIN-код
хоча б один раз на три місяці.
Якщо ж ви помітили підозрілі
дії відносно вашої картки, терміново змініть PIN-код в ту ж саму
хвилину або заблокуйте картку.
Варто звернути увагу на те,
що код має бути надійним: не
складатися із простої комбінації цифр або дати народження
своєї та рідних. Якщо ви тільки
отримали новеньку карту в банку, не використовуйте код, який
там присвоїли, а відразу замініть на свій.
Коли в банкоматі вирішите зняти кошти – прикривайте
клавіатуру, щоб ваші особисті
дані не побачили сторонні очі
у вигляді мікровідеокамер, які
можуть бути прикріплені до
банкомату або людей, що перебувають поруч.

Захистіть електронну
пошту, інтернет-банкінг
та соцмережі
Ваші дані можуть викрасти
також через інтернет-банкінг, соціальні мережі та електронну
пошту. Тож перше правило:
ніколи і нікому в інтернет-мережі не повідомляйте особисті дані, що стосуються ваших
карток та особистих рахунків.
Не заходьте в особисті кабінети з чужого комп’ютера – це
може призвести до витоку даних.
Створіть унікальні та складні
паролі, до яких важко буде підібрати ключі. Вони можуть
містити мінімум 8 символів,
великі та малі літери, спеціальні знаки, символи та цифри.
Не варто застосовувати дату
народження, номер телефону,
адресу та загальновідомі комбінації: qwerty123, password12345,
admin123456, 987654321.

Слідкуйте за коштами
на своїй картці
У жодному разі не повідомляйте стороннім особам термін
дії картки, тризначний код на
звороті та PIN-код. Якщо потрібно, щоб вам надіслали кошти,
єдине, що можете повідомити, –
реквізити картки.
Обов’язково відслідковуйте
рух коштів на своєму рахунку.
Для цього можете підключити
смс-сповіщення, і в разі транзакцій вам будуть приходити
сповіщення. Також не завадить
встановити ліміт витратних операцій протягом доби за карткою.
Якщо так сталося, що ви
випадково розкрили дані своєї картки шахраям – негайно
її блокуйте та зверніться до
кіберполіції із заявою про
шахрайські дії, вчинені відносно вас.

КОЛОНКА

Право неповнолітньої
особи на виїзд
за межі України
Закінченння.
Початок у № 1 від 27 січня
У разі ненадання тим із батьків, з яким проживає дитина,
нотаріально посвідченої згоди
на виїзд дитини за кордон із
зазначеною метою, у десятиденний строк з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа той із батьків, хто
проживає окремо від дитини та
у якого відсутня заборгованість
зі сплати аліментів, має право
звернутися до суду із заявою про
надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого
з батьків.
Водночас Правилами перетинання державного кордону
громадянами України, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 27 січня
1995 року № 57, передбачені
випадки, коли виїзд з України
громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з
батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою,
може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Наприклад, якщо
другий з батьків є іноземцем
або особою без громадянства,
що підтверджується записом
про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка)
відсутній у пункті пропуску або
у разі пред’явлення документів
або їхніх нотаріально засвідчених копій: свідоцтва про смерть
другого з батьків, рішення суду
про позбавлення батьківських
прав другого з батьків, визнання його безвісно відсутнім чи
недієздатним тощо.
За юридичною консультацією звертайтесь до місцевих
центрів та бюро правової допомоги. Адреси та телефони центрів з надання БВПД
та бюро правової допомоги
можна дізнатись, зателефонувавши на Всеукраїнську
гарячу лінію правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно
зі стаціонарних і мобільних
телефонів у межах України).
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Інтерв'ю

За 33 года дослужился до старшого преподавателя!
Олег Северенчук

Вчера один из лучших тренеров нашей
области отпраздновал
свой шестой десяток
лет! Накануне юбилея
Виктор Иосифович
Шиманский согласился на эксклюзивное
интервью газете «20
хвилин Житомир».

Досье «20 хвилин»

Виктор Иосифович Шиманский родился 2 февраля 1961 г. в с.
Болячев Брусиловского района.
В 1978 году закончил СДЮШОР
и был зачислен в команду мастеров житомирского «Спартака». На
протяжении трех лет (1978–1980)
выступал за «Спартак» – 26 игр.
В олимпийском 1980 году стал
чемпионом СССР среди ДСО
«Спартак», в составе украинской
сборной, затем выиграл кубок
ВЦСПС (профсоюзы СССР), был
капитаном команды, которая в финале обыграла рижскую «Даугаву»
(1:0)! 1981 год – «Нива» (Винница) – 19 игр, серебряный призер
чемпионата УССР, в 1982–1985 гг.
с перерывом выступал за «Подолье» (Хмельницкий) – 115 игр (4
гола, кстати), в 1984 году стал чемпионом УССР среди вузов в составе
Каменец-Подольского пединститута. 1985–1987 – служил в СА и параллельно выступал за Львовское
военно-политическое училище
(ЛВВПУ). С 12 декабря 1987 года на
тренерской работе в Житомирской
футбольной школе олимпийского
резерва – СДЮШОР!

Виктор Иосифович, от
имени многочисленных читателей газеты «20 хвилин»
примите поздравления
и наилучшие пожелания
с шестидесятилетием. Знаю,
что встречать именины будете, как всегда, на работе.
– Спасибо на добром слове,
очень давно знаком с вашим изданием, практически со дня рождения газеты. Что касается юбилея,
то, как всегда, встречу его на работе – мы ведь люди подневольные!

Скажите, пожалуйста, 33 года на одном месте работы – это много или
мало? Никогда не думали
сменить обстановку?
– Честно говоря, я всю жизнь
не планировал быть детским тренером, но так уж вышло. После
службы во Львове в 1987 году мой
знакомый тренер по «Подолью»

Григорий Ищенко звал за собой
в кировоградскую «Звезду», но
я ответил отказом, поскольку
на то время у меня родился сын
и я остался в Житомире. Тогдашний директор СДЮШОР Николай
Сосюра предложил работу, ведь
освободилось место: Иосиф Штефуца уехал на ПМЖ в Израиль.
Так я и стал работать в нашей
школе «Спартака».

Можете похвастаться успехами за более чем
три десятка лет работы
в школе? Есть ли именитые
выпускники?
– Судите сами. Полноценными
выпускниками под моим руководством стали ребята 1980, 1990, 2000
года рождения. Первые полтора
года моей тренерской работы
были ребята 1971 года рождения.
Кстати, самый именитый из этого
возраста – нынешний начальник
МЧС Житомирской области Игорь
Никитчук, очень талантливый
выпускник школы СДЮШОР. Однако больше всего талантов было у ребят 1980 года рождения. В том числе
8 футболистов играло в различных
командах мастеров. Цвета житомирской футзальной команды
«Ко н т и н е н т », выс т у п а вш е й
в высшей лиге, защищали Володя
Мухин, Рома Киришун, Саша Шуневич и Петя Гаврилюк.
В большом футболе за житомирское «Полесье», за команды
из Ирпеня, Черкасс выступали
Алексей Демидович, Юрий Ильчук, Андрей Ткачук, Вадим Файчук. Есть успехи у игроков 1990
года рождения – Иван Хлань стал
двукратным чемпионом Украины
среди юношей в составе киевского
«Динамо», Александр Школьный
продолжает успешно выступать
за команду киевского «ХИТа»
в Экстралиге Украины по футзалу. Артем Корольчук несколько
лет играл за киевскую «Оболонь»,
сейчас выступает в ФК «Ужгород».
А вот украинец нигерийского
происхождения Дерин Эсеола
выступает за один из ведущих
клубов Казахстана – алма-атинский «Кайрат». В сезоне 2019 года
стал серебряным призером и, забив 19 мячей, получает «Золотую
бутсу», а в сезоне 2020 завоевал
звание чемпиона Казахстана!
Давид Медведчук (а это уже
2000-й год рождения) играет
в молодежном чемпионате Португалии, Виталий Уманский в донецком «Олимпике» (U‑19). А вот
Денис Бланк выступает за «ИнБев» из Житомира и молодежную
сборную Украины. Кстати, в сезоне 2019–2020 Бланк стал лучшим
молодым футболистом Украины!
Так что мне есть чем гордиться.

Знаю, что Ваша футбольная карьера началась
в 10-летнем возрасте…

– Совершенно верно. Однако
до 10-ти лет был дворовой футбол. Как у многих тогда мальчишек. Потом пришел в группу
подготовки команды мастеров,
где моим первым тренером стал
Игорь Александрович Водопьянов.
Именно он заложил фундамент
в мое становление как футболиста.
Далее, после окончания СДЮШОР, я был зачислен в команду
мастеров «Спартак», где старшим
тренером на то время был Виктор
Пестриков. В «Спартаке» моего
возраста было двое моих товарищей: Вова Василишин и Костя
Пиотровский. Вот мы друг друга и подменяли на футбольном
поле, а заодно и впитывали, как
губка, науку от таких мэтров житомирской команды, как Наумов,

группа. Кстати, первая в коллективах второй лиги. Проще
сказать, Терлецкий решил опробовать методику тренировочной
работы Лобановского в Виннице.
Состав команды подобрался очень
приличный. К слову, в «Ниве» тогда играл мой ровесник – Василий
Рац, чуть постарше Иван Вишневский, в дальнейшем – ключевые
исполнители киевского «Динамо»
и днепропетровского «Днепра».
Мы заняли второе место, а винницкая команда не добивалась
такого очень давно. Также с Рацом
мы до сих пор в хороших отношениях. Часто звоним друг другу, а вот Иван Вишневский, увы,
скончался…

Прекрас н ы й сезон
в Виннице, и вдруг «Подо– А как же без них? После поражения в Стаханове (1:3) в сезоне
1985 года дело дошло до обкома
партии. Уволили тренера Григория Ищенко, а несколько игроков, в том числе и меня, – забрали
в Советскую армию. Признаться
честно, служить я не собирался,
а тут такое: мини-сбор в Шепетовке и отправка в Сторожинец
Черновицкой области. Спецназ – самый настоящий для подготовки к службе в Афганистане.
Признаюсь, как на духу, гоняли
нас прилично, настрелялись из
пистолета, автоматов всех видов
на всю оставшуюся жизнь. Еле-еле
удалось убежать (перевестись во
Львов, – ред.).

Батюта, Журба, Притулин и т. д.
Хорошо помню свой дебютный
поединок. В Житомир приехало
киевское «Динамо», а мы тогда
их называли богами! Перед товарищеским поединком Пестриков спросил меня: «Сможешь?»,
и я ответил «Да!». Вроде получилось. Сыграл первые 30 минут.

Карьера в Житомире
шла, как по маслу, и тут
травма… Не обидно?
– Не то слово! Причем травма оказалась сложной – перелом
ноги. Почти весь 1980-й год я восстанавливался, а осенью удалось
взять два трофея! Стали чемпионами СССР среди ДСО «Спартак»
и выиграли кубок ВЦСПС!

О б ы ч н о н а та к и х
турнирах присутствуют
селекционеры, которые
заинтересованы в продвижении перспективных,
молодых игроков.
– Совершенно верно! После
турнира я получил приглашение
играть за винницкую «Ниву». Лучший друг Валерия Лобановского –
Иван Иванович Терлецкий – руководил тогда «Нивой», у команды,
на секундочку, была своя научная

лье», команда, мягко сказать, не самая сильная…
– Хороший вопрос! Вы знаете,
я ни о чем не жалею. Во-первых,
я уже тогда был студентом Каменец-Подольского педуниверситета, а это рядом с Хмельницким. Во-вторых, в «Подолье»
я получил игровую практику,
чего, к сожалению, в Житомире
и Виннице не хватало. Судите
сами: за неполных три сезона
я сыграл более 100 матчей, что
очень важно для молодого игрока. Надо сказать, что на то время
в составе хмельницкой команды
был сплав молодости (Игорь
Шидловский, Леонид Горбиевский, Сергей Галаган и, собственно, ваш покорный слуга) и опыта
(Сергей Сапешко, Виктор Муравский, Леонид Пасемчук, Эдуард
Валенко, Игорь Хиблин, Игорь
Горожанкин). Кстати, последние
три в будущем стали классными
арбитрами! После двух сезонов
в «Подолье» (1982–1983) был
годичный перерыв, когда я заканчивал институт и параллельно
выступал за студентскую команду.

В Хмельницком были
у Вас своеобразные приключения?

После дембеля вы вернулись в родной Житомир?
– Ес тес т вен но! И в си лу
известных причин стал детским
тренером. Параллельно чередуя
матчи на первенство области,
а также в чемпионате УССР за
КФК «Крок». Выступил за житомирский «Химик», «Строитель»,
малинский «Бумажник», а потом
тренировал различные житомирские команды, которые были на
слуху у болельщиков футбола.

Виктор Иосифович,
спасибо Вам за интервью.
И последний вопрос: а что
дальше?
– Не дож де т ес ь! Сей час
веду три группы по 20 человек,
ребят 2010 года рождения, среди которых есть талантливые
мальчики. Условия проведения
для тренировок сейчас просто
замечательные, особенно после реконструкции стадиона «Спартак».
На аматорском уровне помогаю
команде «Энергия» из Гадзынки,
которая после победы в первой
лиге сезона 2019 на следующий
год стала четвертой в лиге выше
классом. Очень порядочные руководители из «Энергии» два брата – Влад и Виталий Шпаковские,
которые вдохновляют на новые
подвиги. Спасибо им!
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА:
оголошення в Житомирі станом на 2 лютого
молодий, неагресивний, виконує команди
сидіти, дай лапу. На цей час ще потрібно
декілька перев'язувань лапи та придбати всі
щеплення», – йдеться в оголошенні.

Валерія Наумова

Мрієте про чарівного
пухнастика?

Звертайтеся за телефоном:
097‑683‑17‑33, Наталія.

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

Якщо у тебе є Йорк,
ти вже ніколи не будеш самотній
Кошеня-шоколадка
віддається в добрі руки
«Хлопчисько кольору шоколаду, солодкий і ніжний. Муркотун дуже хоче знайти
своїх батьків», – пишуть в публікації.

Весела киця шукає дім!
Візьміть песика з різними очима

«Шукаємо господаря! Після недовгого,
але інтенсивного лікування собака пішла на
одужання. Але змоги тримати більше немає.
Вже їсть, стає на лапу та грається. Хлопчик.
Овчар, але не чистий. Очі різного кольору,

«Даруємо чудову кішечку. Вік – 3 місяці.
Вакцинована, оброблена від бліх і глистів,
домашня, привчена до лоточку, з блискучою
шовковою шерсткою і райдужними зеленорудими очима. Дуже весела і ласкава», – зазначають в оголошенні

Звертайтеся за телефоном:
096‑543‑58‑97, Віра.

Звертайтеся за телефоном:
096‑965‑11‑69; 073‑123‑86‑79, Віра.

«Метис породи йоркської шоколадної кішки дуже хоче знайти свою сім'ю. Неймовірно
ніжний, лагідний котик. Дуже прив'язується до
господарів. Любить почесушки, починає муркотіти миттєво, лоток на 5+, здоровий. На дотик
як пухнасте щастя», – пишуть в оголошенні.

Звертайтеся за телефоном:
097‑462‑48‑09, Марина.

Песик шукає теплий дім

«Шукаємо родину для підлітка! Дівчинка щеплена, стерилізована, є охоронні
якості, дружелюбна з іншими собаками», –
зазначають в пості.

Звертайтеся за телефоном:
096‑965‑11‑69, Віра.

Колекторів планують карати за погрози та шантаж
Світлана Цимбалюк

Нещодавно Верховна Рада підтримала
законопроєкт щодо
захисту боржників
при врегулюванні
простроченої заборгованості. У першому
читанні за нього проголосували 355 народних депутатів.
Згідно із законопроєктом
передбачено врегулювання правовідносин, що виникають під
час врегулювання простроченої
заборгованості з метою захисту
прав споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.
Також у документі пропонують
впровадити визначення «колекторська компанія». Це значить,
що юридична особа, яка діє в інтересах кредитодавця або нового
кредитора відповідно до договору,

зможе здійснювати врегулювання
простроченої заборгованості та
буде включена до Реєстру колекторських компаній. До речі, Реєстр
колекторських компаній теж вводять на законодавчу арену. Він буде
під порядкуванням Національного
банку України та міститиме відомості про колекторські компанії,
які здійснюють врегулювання простроченої заборгованості відповідно до договору з кредитодавцем
або новим кредитором.
У законопроєкті значиться, що кредитодавець не має
права залучати колекторську
компанію, якщо це не передбачено договором.
«Кредитодавець не має права залучати колекторську компанію для
врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про
споживчий кредит не передбачено
таке право кредитодавця.
Умовами договору про споживчий кредит повинно бути передбачено волевиявлення споживача
щодо передачі інформації про його
прострочену заборгованість близьким особам із дотриманням вимог
частини шостої статті 24 цього За-

кону. У разі, якщо такий договір
укладається шляхом приєднання,
зазначене волевиявлення повинно
міститися в індивідуальній частині
договору», – йдеться у документі.

Що колекторам
буде заборонено
Кредитодавцю або так званій
колекторській компанії при врегулюванні простроченої заборгованості хочуть встановити деякі
заборони. По-перше, заборонено
здійснювати дії, що посягають на
права, свободи та власність споживача, а також ставлять під загрозу
його життя, здоров’я, честь, гідність
та ділову репутацію. Недопустимо використовувати погрози,
шантаж, здійснювати незаконні
або неправомірні дії, ображати
особисту гідність клієнта. Буде
каратися намагання ввести в оману
боржника відносно розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також
наслідків, які можуть настати у разі
невиконання умов договору.
Взаємодіяти із клієнтом
кредитні компанії можуть

лише з 8-ї до 20-ї години та не
більше двох разів на добу. При
цьому взаємодія за допомогою
засобів зв’язку вважається у разі,
коли особі передано інформацію
про розмір простроченої заборгованості, розмір неустойки та інших
платежів, які стягуються при невиконанні зобов’язання за договором.
Недопустимим вважається зі
сторони колекторів приховування номера контактного
телефону, з якого здійснюється
дзвінок або надсилається повідомлення споживачу.
Коли кредитодавці направляють споживачу офіційний лист,
вони не можуть використовувати
на конвертах або повідомленнях
зображення, які можуть бути
сприйняті як такі, що містять погрозу, а також використовувати
написи «виконавчий документ»,
«рішення про стягнення», «повідомлення про виселення» тощо.

Як вберегтись від
незаконних дій колекторів
Юрист Володимир Красовський радить: якщо ви стали

жертвою колекторів, необхідно
звернутись до правоохоронців
із заявою за фактом вимагання.
А ще краще, запишіть вашу розмову – це буде доказом того, що
діалог дійсно відбувся.
«Якщо вам телефонують і вимагають кошти, насамперед я б
радив записати розмову. Це буде
підтвердженням того, що розмова
відбулась. Потім потрібно звернутися до поліції із заявою про
порушення кримінального провадження, а саме про вчинення
кримінального правопорушення
за фактом вимагання. Тоді поліція
має порушити справу, з’ясувати, за
ким закріплений номер та інші обставини. Тому що фізично і де-юре
будь-які листування мають бути
обумовлені кредитним договором
або договором позики. У цьому договорі повинно зазначатися, як має
проходити процедура спілкування
між компанією, яка надала кредит,
та клієнтом. Зазвичай це відбувається у вигляді листування. Якісь
невідомі люди жодного права не
мають вам телефонувати і тим паче
вимагати грошові кошти», ‒ наголошує Володимир Красовський.
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«Поліцейський офіцер громади»:
до проєкту долучилися ще 4 територіальні громади
Руслан Мороз

У приміщенні
Житомирської ОДА
27 січня 2021 року
обговорили дії щодо
подальшої реалізації
проєктів «Безпечна
громада» та «Поліцейський офіцер
громади».
На своїй Фейсбук-сторінці
очільник області Віталій Бунечко
зазначив: «Одне із питань нашого
обговорення – необхідність розвитку сучасної системи відеоспостереження. Слід зазначити,
що у Житомирській області вже
працює цілісна система спостереження. У громадських місцях
населених пунктів встановлено
537 камер відеоспостереження,
але покриття цієї системи поки
ще недостатнє».
Під час заходу також було
обговорені деталі підтримки
проєкту «Поліцейський офіцер громади». Поліцейський

офіцер громади – це офіцер
поліції, який орієнтований
на розв'язання безпекових
проблем саме своєї територіа л ьної г рома д и. 8 0 – 9 0%
робочого часу поліцейський
перебуватиме у громаді. Він
буде дос т у п н и й д л я насе лення, знатиме мешканців
території, яку обслуговує,
їхні проблеми. Тож для розширення проєкту ще чотири
територіальні громади: Оліївська, Вільшанська, Станишівська і Миропільська, підписали
Меморандум про співпрацю та

партнерство з ГУНП в Житомирській області.
«Подальше збільшення покриття мережі відеоспостереження та встановлення камер із
високими технічними параметрами, здатних розпізнавати номерні
знаки транспортних засобів та
обличчя у разі необхідності, – це
важлива складова створення безпечного простору для жителів
Житомирщини», – наголосив голова облдержадміністрації під
час зустрічі.
Крім того, голова ОДА розповів, що на сьогодні громади мають

безліч можливостей для залучення інвестиційних коштів, зокрема
й від міжнародних організацій,
які виділяють їх на встановлення систем відеоспостереження
«smart-city», а одним із прикладів
успішної реалізації проєкту з організації сучасної системи відеоспостереження в Житомирській області є Високівська територіальна
громада.
У ході зустрічі начальник Головного управління Нацполіції
в області Юрій Олійник повідомив, що сьогодні у Житомирській
області вже встановлено та працюють 537 камер відеоспостереження.
«До відділів та відділень поліції надходить інформація з 537
камер відеоспостереження, які
встановлені у громадських місцях
населених пунктів, у тому числі
до Ситуаційного центру ГУНП
підключено 320 камер відеоспостереження, з яких 135 – у місті
Житомирі та 153 – у громадах області», – сказав начальник ГУНП
в Житомирській області.
Ю р і й Ол і й н и к т а к о ж
підкреслив, що з моменту
встановлення камер відеоспостереження кількість адміністративних правопорушень

зменшилася вчетверо, а хуліганських дій – удвічі.
Довідково
«Безпечне місто» – проєкт,
що впроваджує єдиний інформаційний простір системи безпеки для українських громад,
реалізований як комплекс інноваційних рішень, що забезпечує
відеофіксацію транспортного
і пішохідного трафіку та дозволяє здійснювати моніторинг
і керування діяльністю комунальних служб, поліції та ДСНС
у населених пунктах.
Проєкт «Безпечне місто»
включає у себе сукупність архітектурних рішень, апаратного
комплексу, програмного забезпечення, каналів зв’язку, серверного
обладнання, центру моніторингу
та/або єдиного штабу прийняття
рішень. Відеоінформація, що надходить з усіх камер, розташованих
у громадах, дозволяє скласти повну картину подій, що необхідно
для запобігання та оперативної
реакції на позаштатні ситуації,
для розкриття злочинів і аналізу
різних пригод. Систему можна
постійно вдосконалювати і додавати алгоритми взаємодії служб,
підвищуючи таким чином безпеку
міського середовища.

Обов'язок повнолітніх дітей утримувати
батьків та його виконання
Як і обов'язки батьків та дітей,
аліментні зобов'язання теж мають
взаємний характер. Це означає,
що закон покладає на повнолітніх
дітей обов'язок утримувати своїх
непрацездатних батьків.
Відповідно до ч. 1 ст. 202 СК
України обов'язок повнолітніх
дітей утримувати батьків виникає за наявності сукупності
юридичних фактів:
– кровне споріднення чи наявність родинних відносин (усиновлення) між батьками та дитиною;
– непрацездатність батьків;
– потреба батьків у матеріальній допомозі.
Обов'язок утримувати батьків виникає у повнолітніх дітей.
Зі змісту ч. 1 ст. 202 СК України
випливає, що неповнолітні діти,
навіть якщо мають самостійний
дохід, не можуть бути платниками аліментів стосовно батьків.
Лише у виняткових випадках,
якщо мати, батько є тяжкохворими, інвалідами, а неповнолітня
дитина має достатній дохід (заробіток), суд може постановити
рішення про стягнення з неї од-

норазово або протягом певного
строку коштів на покриття витрат,
пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними (ст. 206 СК України).
Відповідно до ч. З ст. 75 СК
України особа вважається непрацездатною у разі досягнення
пенсійного віку, встановленого
законом, або якщо є інвалідом I,
II чи III групи.
Як правило, обов'язок з утримання непрацездатних батьків
діти виконують добровільно. Не
виключається можливість укладення договору між повнолітніми
сином, дочкою та непрацездатними батьками щодо утримання.
Закон передбачає судовий
порядок стягнення аліментів
на непрацездатних батьків
у випадку невиконання його
дітьми добровільно. Розмір
аліментів на батьків визначається судом у твердій грошовій
сумі і (або) у частці від заробітку (доходу).
Крім аліментів, сімейне законодавство допускає можливість
стягнення з повнолітніх дочки та
сина додаткових витрат на батьків,

викликаних тяжкою хворобою,
інвалідністю або немічністю.
Батьки мають право пред'явити
позов щодо стягнення аліментів до
одного з дітей. Але це не означає,
що весь тягар з утримання батьків
ляже на плечі цієї дитини. Визначаючи розмір аліментів та додаткові витрати, суд повинен взяти
до уваги можливість одержання
утримання від інших дітей, до
яких не пред'явлено позову про
стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків. Крім цього,
при визначенні розміру аліментів
до уваги також береться матеріальне становище та сімейний стан
одержувача та платника аліментів.
В окремих випадках обов'язок
повнолітніх дочки, сина з утримання непрацездатних батьків не виникає. Зокрема, якщо мати, батько були позбавлені батьківських
прав і ці права не були поновлені,
обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони
були позбавлені батьківських прав,
не виникає (ч. 2 ст. 202 СК України).
Крім цього, дочка, син можуть
бути звільнені судом від обов'язку

утримувати матір, батька та
обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися
від виконання своїх батьківських
обов'язків (ч. 1 ст. 204 СК України).
Ці обставини повинні знайти підтвердження у судовому засіданні
на підставі поданих доказів. Слід
звернути увагу, що у зазначеній
нормі йдеться про право, а не
обов'язок суду звільняти дітей від
обов'язку утримувати непрацездатних батьків. Відповідно до ч. 2

ст. 204 СК України у виняткових
випадках суд може присудити
з дочки, сина аліменти на строк
не більш як три роки.
Якщо ви або ваші знайомі зіткнулися з правовими
проблемами, пропонуємо
звертатися за безоплатною
правовою допомогою до Романівського бюро правової допомоги за адресою: смт Романів,
вул. С. Лялевича, 2 (4-й поверх,
кім. 425) або телефонувати за
номером 2–32–58.
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Житомирським депутатам і членам виконкому
виділять персональні планшети
Світлана Цимблаюк

Депутатам Житомирської міської ради
та членам виконавчого комітету передадуть у користування
персональні планшети для виконання
своїх повноважень.
Від попередників посадовцям
дістануться у спадок планшети
Samsung Galaxy Tab A 10.1 «LTE
Black», вартість яких оцінили
у 7 564, 98 грн кожен.
У договорі зазначається, що
планшети передадуть чиновникам
для того, щоб вони мали можливість отримати інформацію, яка
стосується їхньої роботи, в елек-

тронному вигляді. Зокрема, щодо
порядків денних, матеріалів для
розгляду на засіданнях постійних
комісій, матеріалів погоджувальної ради, постійних комісій, для
розгляду на пленарних засіданнях Житомирської міської ради,
оголошень, повідомлень, іншої
інформації тощо.
Як зазначила у коментарі журналістам «20 хвилин» керуюча
справами виконавчого комітету
міської ради Ольга Пашко, вже
готове рішення, згідно з яким
депутати та члени виконавчого
комітету приймуть у користування планшети та будуть нести за
них матеріальну відповідальність.
«У нас вже є планшети, які
ми закупили декілька років тому.
Тому ми готуємо рішення про передачу планшетів. Оскільки ті,
кому ми передаємо планшети,
є матеріально відповідальними.
Вони закінчують термін своєї роботи і здають їх нам. Попередні

посадовці повернули нам планшети в нормальному робочому
стані», ‒ зазначила Ольга Пашко.
Якщо планшет буде пошкоджений, то користувач має забезпечити його ремонт виключно
у сертифікованому сервісному
центрі. У томі разі, якщо випадок
не передбачений гарантією або
її термін закінчився, посадовець
має відремонтувати пристрій за
власні кошти.
Зі свого боку позичкодавець
має право вимагати розірвання
договору і повернення майна
у декількох випадках. Наприклад,
коли у зв'язку з непередбаченими обставинами йому терміново
знадобились планшети; користування майном не відповідає його
призначенню та умовам договору
або ж планшет самочинно передали у користування іншій особі;
у результаті недбалого поводження з пристроєм: він знищений або
пошкоджений.

Варто зазначити, що не всі
депутати та члени виконавчого
комітету претендують на планшети, які їм пропонують у міській
раді. Тож у списках на отримання
електронних засобів відсутні депутати Людмила Зубко, Вадим
Ліскі, Микола Янушевич, член
виконкому Андрій Ковальов, керуюча справами виконкому Ольга
Пашко, міський голова Сергій Сухомлин та його заступники.

Нагадаємо, у 2017 році міською
радою було закуплено на сайті
ProZorro 92 планшети вартістю
7,5 тис. грн кожен. Однак варто відмітити, що попередні посадовці не
надто активно користувались гаджетами, а все ж більше надавали
перевагу паперовому варіанту. Тож
сподіваємось, що їхнім наступникам сучасні технології більше
прийдуться до душі і вони будуть
ними активно користуватись.

ЗНО‑2021: у МОН нагадали про
початок реєстрації та розповіли
можливі варіанти його проведення
Світлана Цимбалюк

Пенсіонерам
від 75 років
доплачуватимуть
по 400 грн
Щомісячну допомогу у розмірі
400 грн почнуть виплачувати з липня
поточного року.
Починаючи з липня, пенсіонери, які мають 75 років
і більше, будуть отримувати щомісячну допомогу у розмірі 400 грн. Таку інформацію озвучила у Верховній Раді
29 січня міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
«З липня цього року по 400 гривень щомісяця отримуватимуть люди від 75 років. У наступному році буде
впроваджена програма для людей від 70 років», – зазначила
Марина Лазебна.
Крім того, у 2021 році планують продовжити щомісячну виплату по 500 гривень для пенсіонерів, які досягли
80-річного віку.

1 лютого стартувала реєстрація на
ЗНО‑2021. Всі бажаючі мають можливість зареєструватись до 5 березня
2021 року.
Згідно з календарним планом проведення ЗНО,
з 1 лютого до 5 березня можна зареєструватись для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
Запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення оцінювання, учасники зможуть завантажити до
30 квітня зі своїх інформаційних сторінок.
Отже, тестування розпочнеться
21 травня з хімії, з іспанської, німецької,
французької мов відбудеться 24 травня,
з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії
України – 4 червня, з фізики – 7 червня,
з біології – 10 червня. Завершиться основна
сесія тестуванням з географії 15 червня.
Результати зовнішнього незалежного
оцінювання з усіх предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.
Як зазначає міністр освіти і науки
Сергій Шкарлет, на сьогодні в умовах
епідемічної ситуації розглядається три
варіанти проведення ЗНО. Перший варіант передбачає звичний повноформатний
режим, інший – державну підсумкову
атестацію у формі ЗНО. Також воно може

відбутися як ДПА в закладах освіти.
«Вже з 1 лютого розпочинаєься реєстрація для участі
в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова
атестація у формі ЗНО, або як ДПА у закладах освіти
(за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть
бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися у березні на засіданні Комітету Верховної Ради
України з питань освіти, науки та інновацій», – наголошує
Сергій Шкарлет.
Нагадаємо, що взяти участь у ЗНО можна безкоштовно, а кожен учасник має право скласти тести не більш
як із 5-ти навчальних предметів.
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На ринках та супермаркетах Житомира товарів
і покупців мало, а ціни на деякі продукти зросли
Руслан Мороз

Порівняно з літом
та з осінню минулого
року ціни на продовольчі товари на ринках і в супермаркетах
нашого міста почали
різко відрізнятися за
групами.
Тож якщо на певну групу, наприклад, м'ясо, вплинув тільки передсвятковий чинник, а потім ціни
повернулися до попередніх значень,
то на інші, на кшталт курячих яєць,
ціни злетіли одразу майже вдвічі
і залишилися на цьому рівні. Якщо
восени ціна за десяток курячих яєць
була 18–25 гривень, то зараз 35–38
гривень вважається нормою.
Одразу наголосимо, що кількість продавців та покупців на
ринках Житомира цими вихідними не була рекордною. Навпаки,
більшість кіосків було зачинено.
Вибір одягу та взуття був також
скромний. На пряме запитання
до продавців, чому асортимент
дуже малий, вони відверто заявили, що під час локдауну не мали
можливості проводити закупівлі
товарів і взагалі боялися, що товар
вийде з моди, може зіпсуватися під
час тривалого зберігання, і взагалі
з нашими економічними і протиепідеміологічними умовами ніхто
не може спрогнозувати, чи взагалі
повернеться рівень реалізації товару хоч б до рівня 2019 року. У людей
немає зайвих грошей для купівлі,
більшість дуже суворо економлять,
а у підприємців також немає зайвих
коштів, щоб виплачувати робітникам зарплату під час простою без
реалізації товару. Виходить таке
собі замкнуте коло, з якого ніхто
не знає виходу.
Якщо з непродовольчими товарами трохи стало зрозуміло, то
з продовольчим сектором проблем
більше. Частина точок реалізації
продовольчих товарів під час локдауну не працювала, тож в деякого товару почав спливати термін
реалізації.
Ба більше, спостерігалася
парадоксальна ситуація, коли
у маленьких приватних магазинчиках фрукти та овочі були
більш якісні, ніж у великих супермаркетах, які взагалі не переймалися проблемою належного
зберігання товарів. Так, майже
у всіх супермаркетах зустрічалися
перемерзлі лимони, волога цибуля, мандарини з явними ознаками
гнилі та інші несподіванки. При
цьому ціни на підгнилі мандарини
сорту «Клементин» були такими,
нібито їх щойно доставили. Інші

фрукти також не дуже радували
смаковими якостями. Враження,
що більшість фруктів зберігалася
з порушенням норм або взагалі зберігалась більше граничних термінів.
І все це реалізовувалося за ціною
від 23 до 55 гривень за кілограм
не дуже якісної продукції. Взагалі
цього року не вдалося поласувати
соковитими мандаринами, тому їх
довелося замінити на грейпфрути
та помело. Хоч вони також не були
дуже соковиті, але все ж трохи нагадували те, якими повинні бути
цитрусові.
У продажу були ананаси. Цей
екзотичний фрукт також не завжди належним чином зберігався.
Продавався від 55 до 180 гривень
за штуку залежно від розміру та

прийдешніх свят. Одразу після свят
ціна суттєво знизилася, як і якість
згаданого плоду.
Ще гірше становище виявилося зі зберіганням бананів. Взагалі
у Житомирі українські яблука, які
насправді досить часто приїжджають з Польщі, коштують дорожче,
ніж банани з Еквадору. Яблука реалізовувалися від 14 до 35 гривень
залежно від сорту. На той же час
банани у більшості магазинів продавалися за ціною 23–29 гривень за
кілограм. Особливістю даної рослини в тому, що незважаючи на те,
що банани називають «деревами»
або «пальмами», насправді це трава. Вони належать до багаторічних
трав'янистих рослин, які мають назву herbaceous perennial та у яких
частина, що перебуває над землею,
на зиму відмирає, а коріння у стані спокою переживає зиму. Банан,
який технічно є величезною травою,
далекий родич імбиру. Він не утворює стовбура дерева, як це роблять
дерева, навпаки, рослина формує
м'ясисте стебло – псевдостовбур.
Так ось, банани збирають та
перевозять ще повністю зеленими, недозрілими, тому перед
роздрібним продажем привезені
здалеку зелені банани піддаються
газації сумішшю азоту і етилену.
У продаж банани часто надходять
нестиглі, дозріваючи на полиці ма-

газину або безпосередньо перед
вживанням в їжу. Але складається
враження, що саме з цим етапом
перед продажем у наших супермаркетах постійно виникають якісь
проблеми. Або газ не той, або руки
не звідти ростуть. До речі, у почорнілих бананах у п'ять разів більше низькомолекулярних цукрів
і менше крохмалю, ніж у жовтих.
Теоретично це говорить, що почорнілі банани корисніші, але
у наших умовах почорнілі банани
завжди гнилі. А взагалі це дійсно
парадокс – накачувати курку силіконовим гелем в нас навчилися,
а обробити газом банани – ні.
Повертаємося до фруктів, овочів
та зелені. Кріп, петрушку, зелену
цибулю зараз у більшості точок
реалізації можна придбати за ціною 15 грн за 100 грамів. Тобто 150
гривень за кіло. До новорічних свят
ціна була майже така сама. Тільки
влітку спадала до 100 гривень за
кіло або 10 гривень за 100 грамів.
У продажу також є зелені огірки та помідори з місцевих теплиць.
Ціна висока – від 55 до 70 гривень
за кілограм. Капуста білокачанна,
пекінська, броколі ще минулорічного врожаю, тому відповідно
коштує від 10 до 15 грн, від 20 до
30 грн та 40–60 гривень відповідно за кіло продукції. Але знову зазначимо, що почався лютий, тож

якість овочів після зберігання вже,
м’яко кажучи, не та…
Порівняно з минулим роком
асортимент значно знизився. На це
передусім вплинув власний досвід
підприємців, коли минулої весни
після раптово оголошеного локдауну довелося викинути у сміття
тонни продукції. Цього року підприємці вирішили не ризикувати
й закупили значно меншу кількість
товару, щоб не нести величезних
збитків у разі чергової кризи. До
того ж Україна – єдина країна в Європі, в якій не зменшено, а навпаки,
збільшено плату за оренду, комунальні послуги та інші платежі під
час жорсткого карантину.
На диво, м’ясні павільйони не
були заповнені цими вихідними,
тому м'ясо на ринках було трохи
дешевше, ніж зазвичай. М'ясо кролів навіть було по 140–170 гривень
за кілограм, що вважається прийнятною ціною для ринку. Була
яловичина за ціною 120–140 гривень
за кілограм. Це також рідкість для
ринку. Свинину можна було купити навіть за 90–100 гривень проти
130–150 гривень напередодні свят.
Взагалі у м’ясному павільйоні було
дуже багато вільних місць.
Традиційно на вартість риби це
ніяк не вплинуло, тому середні ціни
на рибні товари залишилися на
тому ж рівні. Так, хек коштує 78–79
гривень, скумбрія морожена – 82
гривні, минтай – 76, оселедець – до
65, оселедець норвезький – 75 гривень за кілограм. Філе лосося – 300
гривень, мідії – 140 гривень, горбуша – 160 гривень.
Однією з ознак втомленості
містян від карантину є повне ігнорування всіх запобіжних протикарантинних заходів. Якщо у магазин
та супермаркет без маски не зайти,
то на ринку на це взагалі ніхто не

звертає уваги. Традиційно відсутні
дезінфікуючі засоби.
До речі, також традиційно
збільшилася кількість жебраків
на Житньому ринку, де вони постійно «працюють». Протягом
двох діб ми спостерігали за трьома жебраками. Одна з них – досить
молода жіночка – постійно стояла
на колінах із незрозумілого змісту
довідкою і просила нібито на лікування дитини. Якщо авторові не
зраджує пам'ять, то вона просить на
лікування вже другий рік. Але при
спробі налагодити комунікацію та
запитати, хто саме хворіє та на яку
хворобу, жіночка мовчки тікає. До
того можна тільки здивуватися жіночій витримці – не кожен чоловік
зможе простояти на снігу протягом
цілого дня при температурі повітря
мінус чотири градуси за Цельсієм.
Повертаючись до цін, відзначимо, що трохи подешевшала картопля. Вона коштує від 8 до 15 гривень. Якість картоплі також різна.
Меду також дуже мало, і він
має такий вигляд, нібито чимось
оброблений. Вже пройшло досить
часу, і він почав кристалізуватися. До
того ж, як ми вже писали, пасічники
розповідають, що протягом кількох
років бджіл переотруїли майже по
всій Житомирській області. Фермери
використовують авіацію для обробки полів від шкідників і традиційно
«забувають» попередити бджолярів,
щоб ті не випускали бджіл з вуликів
у ці дні. Тож знову нагадуємо, що
на ринку треба бути уважними та
дивитися ще на якість меду.
Отже, радимо уважно придивлятися до того, що вам намагаються продати на ринках міста та
не піддаватися неякісній рекламі
продавців. Приємних вам покупок
з найменшим навантаженням для
вашого гаманця!
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК ДЛЯ РОБОТИ З АВТОБУВАМИ
БОГДАН У М.КИЄВІ. ЖИТЛО ТА ОБІДИ НАДАЄМО. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 800 ГРН/ДОБА (ОПЛАТА ЩОТИЖНЯ).
ГРАФІК РОБОТИ 7/7. 0676000161

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

• В продуктовий м-н запрошуємо баристу (з/п
250грн/зміна + 5% від виробітку). 0671002076
• В продуктовий м-н запрошуємо менеджера по
персоналу (г/р: пн-пт 8.00-18.00). 0671002076
• В продуктовий м-н запрошуємо охоронця (нічна
зміна,г/р - 3/3, з/п 250-300грн/зміна). 0671002076
• В продуктовий м-н запрошуємо прибиральницю.
0671002076
• В продуктовий м-н запрошуємо продавця-касира
(з/п 400 - 560грн/зміна). 0671002076

В СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В М. ВІННИЦЯ
ПОТРІБНИЙ СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК З ДОСВІДОМ РОБОТИ. ЗАРПЛАТА ВІД 8000 ГРН. 0973351002, 050461300
В СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В М.ВІНИЦЯ
ПОТРІБЕН СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ З ДСП І НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА. ЗАРПЛАТА ВІД 8000 ГРН. 0973351002;
0504613001
ВОДІЙ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, ЗП ДОГОВІРНА, ДР
ДАЛЕКОБІЙНИКА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. ДЗВОНИТИ З 09.00
ДО 17.00. 0981517788,0981517798
• Запрошуємо на роботу в США по робочій візі Н2В.
Покоївок, помічників покоївок, офіціантів, ресепшн,
складальників посуду, посудомойщица, няня, будівельників. Ізраїль - доглядальниці, медсестри, фельдшери В/1. Осіб. МСПУ АВ № 585042. 0672326904
• Інженера-елетроніка запрошує на роботу ПрАТ
"ПБК "Радомишль" , з/п 14000 грн., змінний графік
роботи, програмування контролерів, забезпечення
безперебійної роботи виробничих ліній.Додатково:
доставка службовим транспортом з м.Житомир,
надання житла іногор 0674116488
• Майстра зміни на виробництво запрошує ПрАТ
"ПБК "Радомишль", (з/п 12000 грн., змінний графік
роботи, керування виробничим процесом на зміні).
Додатково: доставка службовим транспортом з
м.Житомир, надання житла іногороднім. 0674116488
• Метролога запрошує на роботу ПрАТ "ПБК "Радомишль", з/п 11000 грн., виконання робіт з метрологічного забезпечення виробництва. Додатково:
доставка службовим транспортом з м.Житомир,
надання житла іногороднім. 0674116488

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 9000ГРН. 0974870271
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15. З/п
9000 грн.Старші зміни, з/п 500 грн/день. Харчування,
проживання за рахунок підприємства.Консультації з працевлаштування надаються цілодобово.
0734069918,0952858119

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 18 000
ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО ЖИТЛО.
РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 0678550161,0956789109
• Робота в Польщі, м.Глівіци. Офіційна та гідна
робота для чоловіків на будівництві. Безкоштовні
вакансії, надаємо житло. Ліц.981 від 10.07.2018 вид.
МСПУ. 0930165413(вайбер),0671744429

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.7. Продам Будинки в місті

1. Квартира з/п 47,9 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. Максютова, 5, кв. 118. Дата
торгів: 24.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №463956;
2. 1/2 2-кім. квартири, з/п 53 м.кв., за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул.
Леніна, 59, кв.7. Дата торгів: 01.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №463725;
3. 1/2 2-кім. квартири, з/п 53м.кв., за адресою: Житомирська обл. м. Овруч, вул.
Леніна 59, кв.7. Дата торгів: 01.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №463646;
4. 1/2 ч. житл. 2-кім. квартири, з/п 44,72 м.кв., за адресою: м. Житомир, вул.
Московська, 26, кв. № 44. Дата торгів: 01.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №464868;
5. Нежитл. будів., 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: 01.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №465089
(уцінено лот № 459429);
6. 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: 01.03.2021
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №465095 (уцінено лот № 459434);
7. Житл. буд. з/п 45 кв.м, житл. пл. 34,3 кв.м та зем. діл. пл. 0,0680 га КН:
1811000000:00:006:0010, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул.
Богдана Хмельницького, 3. Дата торгів: 01.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №464862.

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

4.2. Будівельні, ремонтні
роботи. Послуги

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

• Будівництво дач, будинків.Ремонт квартир від
економ до VIP класу.Будь-які будівельні роботи.
097 858 14 41 Олександр

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

КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕСПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, МТЗ82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211,(097)4742272

4.21. Вікна, Двері, Балкони.
Продам

3. АВТО

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

ПРОДАЄТЬСЯ ГАЗИФІКОВАНИЙ БУДИНОК В М. ЖИТОМИРІ (РАЙОН КРОШНІ). ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ 0679418705, 0660269318

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ
ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000

3.2. Автомобілі. Продам
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ
ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ,
Є СВІЙ СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.COM/UA/ (097)152133
1,(096)4465131,(097)7266640

3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА
А/М ЗИЛ. 0677905739,447067
• Щебінь, пісок, бут, земля, перегній, дрова з доставкою а/м Камаз, ЗІЛ. 0679383303Олександр

• ЯКІСНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР: ПОКЛЕЙКА ШПАЛЕР,
ШПАКЛЮВАННЯ, МАЛЯРНІ РОБОТИ, УКЛАДКА ЛАМІНАТУ
ТА ІН. 0687547511ПЕТРО

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

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
КОПАННЯ КОЛОДЯЗІВ МЕХАНІЧНИМ СПОСОБОМ ТА
ВРУЧНУ. ЯКІСНІ КРУГИ З ЗАМКОМ, ПОГЛИБЛЕННЯ,
ОБЛАШТУВАННЯ ДУБОВОГО ДНА, ПОКРИТТЯ НАД
КРИНИЦЯМИ, ВЛАШТУВАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙ. ДОСТАВКА КРУГІВ РІЗНИХ ДІАМЕТРІВ. 0671977447
КОПАННЯ КРИНИЦЬ МЕХАНІЧНО (БУРМАШИНА) ТА
ВРУЧНУ. ШВИДКО. ЯКІСНІ КІЛЬЦЯ. 0977778801
• Чистимо та поглиблюємо криниці. 0686058741
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Акціонерне товариство
«Коростенський кар’єр»,
код згідно з ЄДРПОУ – 00292422,
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Акціонерне товариство «Коростенський кар’єр», 11500, Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Сосновського, 67, тел.
+380675318271, директор Ярмолюк Олександр Миколайович.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи – підприємця, (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність полягає в розробці (продовженні розробки) Коростенського (Стремигородського) родовища
гранітів, а також розширенні меж спеціального дозволу на користування надрами за рахунок приєднання ділянки надр,
розташованої у західній частині ділянки
Південно-Східна Коростенського (Стремигородського) родовища (блок С1-ІІІ)
в Коростенському районі Житомирської
області.
Метою розробки є: видобування
гранiту, придатного для виробництва
щебеню будівельного і каменю бутового,
для баластного шару залізничної колії
та для будівництва автомобільних доріг.
Гірничі роботи на кар’єрі ведуться
в межах гірничого відводу за № 3347 від
08.06.2018 р., наданого Держпраці
України і земельного відводу відповідно
до державного акту і договору оренди на
землю та згідно із спеціальним
дозволом на експлуатацію родовища
№ 634 від 16.09.96 р., який був наданий
АТ «Коростенський кар’єр» Держкомгеології України.
Технічна альтернатива 1:
Коростенське (Стремигородське)
родовище гранітів розробляється з 1939
року. Гірничо-геологічні умови родовища
граніту, у т. ч. блоку С1-ІІІ, сприятливі
для видобування корисної копалини
відкритим способом. Система розробки родовища транспортна із зовнішнім
відвалоутворенням. Корисну копалину
розробляють із попереднім розпушуванням буро-підривними роботами методом
свердловинних зарядів. Буріння свердловин проводять станками ударно-обертального буріння, розділення негабариту
здійснюють гідромолотом.
Навантаження підірваної гірничої
маси здійснюють навантажувачем, екскаваторами, транспортування гірничої
маси для перероблення на ДСЗ – автосамоскидами. Розкривні роботи виконують безпосередньо екскаватором з подальшим розміщенням порід розкриву
у зовнішній відвал.
Виконання вибухових робіт виконується спеціалізованою організацією.
Після повного закінчення видобутку
корисної копалини на ділянці родовища
створюється вироблений простір, який
підлягає гірничотехнічній і біологічній
рекультивації.
Технічна альтернатива 2:
Використання замість буро-вибухових робіт землерийно-фрезерної машини,
що являє собою механізм, який виконує
операції відділення корисної копалини
від масиву породи. Робочим органом даної машини є фрезерний барабан Direct
Drive. На ньому периферійно розміщені
зуби з твердосплавних вольфрамомістких
сплавів. В основі принципу роботи барабана лежить система «Тор to bottom»,
тобто удару зверху вниз, що дозволяє
досягнути руйнівної сили до 200МПа.
При використанні машини такого типу
використовується пошарова схема розробки. Корисні копалини Коростенського

(Стремигородського) родовища граніту
мають більшу міцність, ніж руйнівна
сила машини, що знижує економічну
ефективність використання, тому така
технічна альтернатива планованої діяльності в подальшому розглядатись не буде.
3. Місце провадження планованої
діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1
Коростенське (Стремигородське) родовище гранітів відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від
16.09.1996 р. № 634 знаходиться на відстані
1 км на південний схід від м. Коростень
Коростенського району Житомирської
області.
Загальна площа землекористування
АТ «Коростенський кар’єр» по земельнооблікових документах складає 113,4223 га.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2
Коростенське (Стремигородське)
родовище гранітів розробляється з 1939
року, має географічну прив’язку та затверджені запаси корисної копалини
(протокол ДКЗ від 18.10.2018р. № 4544,
протокол ДКЗ від 11.06.2020р. № 5109),
тому розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними
альтернативами є недоцільний.
4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Найбільш важливим із соціальноекономічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т. ч. плата
за користування надрами) та поліпшення
загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною
будівельної галузі, зайнятості місцевого
населення шляхом створення робочих
місць.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальні запаси Коростенського
(Стремигородське) родовища с таном на 1.04.2020р. становлять за кат.
А+В+С1–21 359,4 тис.м3, в т. ч. 238,4 тис. м3
граніти порушені вивітрюванням. За кат.
С2–11 573,1 тис.м3, в т. ч. 67,6 тис. м3 граніти порушені. Залишок запасів ПівденноСхідної ділянки складає 9 208,4 тис. м3.
Гірничо-геологічні та гідрогеологічні
умови сприятливі для розробки родовища відкритим способом багатоуступною
системою.
Система розробки – суцільна з паралельним подвиганням фронту робіт,
транспортна з зовнішнім відвалоутворенням.
Родовище підготовлене до подальшого промислового освоєння і забезпечене
запасами на 25 років.
Річна потужність кар’єру по розробці
корисної копалини складає 700 тис.м3
гірничої маси в щільному стані.
Переробка корисної копалини на
будівельний щебінь здійснюється на діючому дробарно-сортувальному заводі.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із
законодавством України з дотриманням
нормативів гранично-допустимих рівнів
екологічного навантаження на природне
середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами
тощо.
щодо територіальної альтернативи 1:
Згідно технічної альтернативи 1.
щодо технічної альтернативи 2: Не
розглядається.
щодо територіальної альтернативи
2: Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за аль-

тернативами
щодо технічної альтернативи 1
Оскільки виробництво та інфраструктура існуюча та прийнята за основу,
еколого-інженерна підготовка і захист
території здійснюється існуючою інфраструктурою.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою
інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо територіальної
альтернативи 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності при розробці Коростенського
(Стремигородського) родовища гранітів
на довкілля включають:
– клімат і мікроклімат – негативний
вплив не передбачається;
– ґрунт – зняття ґрунтово-рослинного шару з площі земельної ділянки відведеної під розробку кар’єру; за межами
виділеної ділянки вплив на ґрунти відсутній. Після відпрацювання родовища
передбачена рекультивація порушених
земель;
– геологічне середовище – потенційний вплив планової діяльності на геологічне середовище передбачає порушення
природного рельєфу земної поверхні,
з утворенням кар’єрної виїмки;
– повітряне – помірний вплив на
повітряне середовище відбувається за
рахунок викидів в атмосферне повітря
забруднюючих речовин при проведенні
розкривних, вибухових та видобувних
робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, переробці гірничої маси на
щебеневу продукцію, при роботі двигунів
кар’єрної техніки та в процесі обслуговування техніки. Шумове навантаження
пов’язане з роботою гірничого обладнання, кар’єрних машин і ремонтних робіт.
При цьому концентрації забруднюючих
речовин в повітрі, на межі санітарно-захисної зони і на межі найближчої до
родовища житлової забудови, не перевищують рівнів ГДК;
– водне – помірний вплив на ґрунтові
води внаслідок дренування та відкачки
кар’єрної води та помірний вплив на
поверхневі водні об’єкти внаслідок скидання очищених кар’єрних вод у річку
Уж. Аварійних скидів кар’єрних вод
здійснюватися не буде;
– біорізноманіття, території та
об’єкти ПЗФ – помірний фізичний
і ландшафтноформуючий вплив на
флору і фауну району робіт, незначні
зміни умов існування рослин і тварин
на безпосередній території проведення
робіт. В зоні розробки родовища відсутні
об’єкти природно-заповідного фонду.
Територія родовища не відноситься до
територій та об'єктів Смарагдової мережі
України;
– навколишнє техногенне середовище – негативний вплив не передбачається.
– поводження з відходами – зберігання відходів здійснюватиметься у відповідності з санітарними нормами і технікою
безпеки та передаватимуться, відповідно
до укладених договорів, спеціалізованим
організаціям. Забруднення чи засмічення
земель відходами не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2 не
розглядається;
щодо територіальної альтернативи 1
згідно технічної альтернативи 1;
щодо територіальної альтернативи
2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до
першої категорії планованої діяльності
та об’єктів, які можуть мати вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля згідно із ст. 3, частиною 2,
пунктом 15) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від
23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля
який може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав)
Підстави для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля
відсутні.
11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля визначається згідно ст. 6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на
довкілля та можливості для участі
в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив
на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення
планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом
звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під
час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
– надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу
на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим
цього пункту;
– врахування висновку з оцінки
впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати
будь-які зауваження і пропозиції до звіту

з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях. Детальніше
про процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(COVID‑19), спричиненої коронавірусом
SARS-CoV‑2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період, про що
зазначається в оголошенні про початок
громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня
оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (зазначений
на першій сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень
і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт
господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково
або обґрунтовано відхилити зауваження
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля. Детальна
інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження зазначеної
планованої діяльності буде отримання
дозвільних документів, які видаються
органами державної влади відповідно
до вимог чинного законодавства України,
а також отримання висновку з оцінки
впливу на довкілля.
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України, Департаменту екологічної оцінки та контролю,
Відділу оцінки впливу на довкілля,
03035, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 35, тел./факс. (044)206‑31‑40,
(044)206‑31‑50, e-mail: OVD@mepr.gov.
ua, контактна особа: Тіщенкова Марина
Олегівна, директор Департаменту.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Приватне підприємство «МАРС–
С-ФОРЕВЕ», код згідно з ЄДРПОУ
33093757, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку
її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Приватне підприємство «МАРС–СФОРЕВЕ» зареєстроване за адресою: 12124,
Житомирська область, Хорошівський
район, с. Дашинка, вул. Чкалова, 7, тел.:
+380505740005, директор Марчинський
Микола Броніславович.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність передбачає видобування габронориту у Хорошівському
районі Житомирської області, родовище
розташоване за 1,5 км на північний схід
від с. Писарівка. Корисною копалиною на
родовищі є незмінені вивітрювання?? габронорити. Пухкі розкривні породи представлені грунтово-рослинним шаром,
пісками та жорствянисто-каолінистою
корою вивітрювання. До скельних розкривних порід віднесений зачеплений
вивітрюванням дуже тріщинуватий
в приповерхневій частині габронорит,
не придатний для виробництва блоків.
Запаси затверджені ДКЗ України протоколом від 06.12.2011 № 2479 в кількості –
основна корисна копалина: А+В – 419 тис
м3 (кат. А – 164,0 тис. м3, кат. В. – 255,0 тис.
м3); спільно залягаюча корисна копалина:
А+В – 30,0 тис. м3 (кат. А – 20,0 тис.м3; В. –
10,0 тис. м3).
Технічна альтернатива 1. Приймається транспортна система розробки
родовища відкритим способом із зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Розробка розкривних
порід здійснюватиметься екскаватором.
Транспортування порід у відвали – автосамоскидом. Буріння шпурів з метою
створення відокремлюючих щілин
проводиться ручними пневматичними
переносними перфораторами. Відокремлення монолітів від масиву здійснюється
алмазно-канатною машиною. Буріння
вертикальних свердловин здійснюється буровою установкою вертикального
буріння. Для завалення монолітів і відтягування їх від забою використовується
фронтальний колісний навантажувач,
який також використовуватиметься для
вивезення блоків та відходів від їх видобутку з кар’єру на проммайданчик. Розділення монолітів проводиться шляхом
застосування алмазно-канатних машин,
невибухових руйнівних засобів (НРЗ) та
металевих клинків. В якості допоміжного устаткування для зачистки робочих
майданчиків, проведення планувальних
робіт на кар’єрних і під’їздних дорогах
і відвалах використовуватиметься фронтальнай навантажувач. Пилеподавлення
та зрошування кар’єрних доріг і території
проммайданчика здійснюватиметься поливомиючою машиною.
Технічна альтернатива 2. Транспортна система розробки з паралельним
просуванням фронту та зовнішнім відвалоутворенням, яка передбачає вибухове
розпушення.
3.Місце провадження планованої
діяльності, територіальні альтернативи.
Територіальна альтернатива 1.
Писарівське родовище (Західна ділянка) знаходиться у Хорошівському
районі Житомирської області, розташована за 1,5 км на північний схід від с.
Писарівка, площею 3,9 га.
Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається у зв’язку із наявним
спеціальним дозволом на користування
надрами від 17.09.2012 № 5638, виданого
Державною службою геології та надр
України, договором оренди від 17.12.2013
№ 24 між Житомирської облдержадміністрацією та ПП «Марс-С-Фореве» строком
дії до 17.09.2032.

4.Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище
носить позитивний аспект. Соціальноекономічний вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць
для населення, яке проживає в межах
даного адміністративного району. Крім
того, сплаті податків в місцеві бюджети
(в т. ч. сплата рентних платежів). Видобувна галузь дає можливість передбачити
розподіл коштів між бюджетами різних
рівнів і направлення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа Писарівського родовища
габронориту (Західна ділянка) складає
3,9 га. Річна продуктивність по гірничій
масі у щільному тілі 16,0 тис.м3; річна
продуктивність по готовій продукції (блоки) – 4,7 тис.м3. Строк служби кар’єру –
52,9 роки.
Корисною копалиною на родовищі є
незмінені вивітрювання?? габронорити.
Пухкі розкривні породи представлені
грунтово-рослинним шаром, пісками та
жорствянисто-каолінистою корою вивітрювання. До скельних розкривних порід
віднесений зачеплений вивітрюванням
дуже тріщинуватий в приповерхневій
частині габронорит, не придатний для
виробництва блоків. Запаси затверджені
ДКЗ України протоколом від 06.12.2011
№ 2479 в кількості – основна корисна копалина: А+В – 419 тис м3 (кат. А – 164,0 тис.
м3, кат. В. – 255,0 тис. м3); спільно залягаюча корисна копалина: А+В – 30,0 тис.
м3 (кат. А – 20,0 тис.м3; В. – 10,0 тис. м3).
Режим роботи кар’єру по видобутку–
сезонний, при п’ятиденному робочому
тижні в одну 8 годинну робочу зміну; по
видобувним роботам – 260 днів на рік при
п’ятиденному робочому тижні в одну 8
годинну зміну.
Очікуваний водоприплив в кар’єр на
кінцевий строк розробки становитиме
43 м3/добу.
6.Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності з альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно
Законодавства України з дотриманням
нормативів гранично-допустимих рівнів
екологічного навантаження на природне
середовище
При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів екологічної безпеки;
викиди від стаціонарних джерел повинні
здійснюватися за наявності дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; скиди в поверхневі водойми за наявності дозволу на спеціальне
водокористування; здійснення постійного контролю технічного стану машин
та механізмів; сортування, зберігання
відходів та передача їх спеціалізованим
організаціям у відповідності до санітарногігієнічних вимог та природоохоронного
законодавства; концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної
зони не повинні перевищувати ГДК
(ОБРД); рівень акустичного забруднення
не повинен перевищувати нормативів
відповідно до ДСН 3.3.6.037–99; виконання
правил протипожежної безпеки та інші.
щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони, погоджених та відведених
меж планованої території;
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див.п.3).
7.Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за альтернативами:
Технічна альтернатива 1
Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається:

з території кар’єру зняти родючий
шар ґрунту для подальшого використання під час відновлюючих рекультиваційних робіт;
підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування
розкриву та корисної копалини.
Під час здійснення видобувних робіт
передбачається:
дотримання технології, передбаченої проєктом розробки та рекультивації
родовища, еколого-інженерна підтримка
виробленого простору та контроль за
його станом;
виконання заходів щодо інженерної
підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів,
ерозії, змивів, захисту території кар’єру
від підтоплення поверхневими водами,
тощо) із урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань.
гірничо-технічна рекультивація порушених земель згідно проєкту гірничотехнічної рекультивації.
Технічна альтернатива 2:
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Здійснення рекультивації
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається (див.п 3).
8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Технічна альтернатива 1
Клімат та мікроклімат: вплив від
реалізації планової діяльності відсутній.
Повітряне середовище: запилення
при добувних роботах, навантаженні,
перевезені розкривних порід, викиди
продуктів згорання під час роботи двигунів гірничої техніки і автотранспорту
на території кар’єру.
Ґрунти та геологічне середовище:
зняття ґрунтово-рослинного шару та порушення геологічної будови – створення
відкритої гірничої виробки з подальшою
рекультивацією.
Водне середовище: помірний вплив
на ґрунтові води внаслідок дренування
та відкачки кар’єрної води та помірний
вплив на поверхневі водні об’єкти внаслідок скидання очищених кар’єрних
вод у поверхневі водні об’єкти.
Рослинний та тваринний світ: можливе занепокоєння для представників
тваринного світу за рахунок створення
додаткового шумового навантаження.
Природно-заповідний фонд та екологічна мережа, архітектурна, археологічна
та культурна спадщина: на території земельної ділянки родовища не обліковуються та не виявлені;
Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не
передбачається. Експлуатація кар’єру
позитивно впливає на рівень зайнятості
місцевого населення та розвиток економіки і промисловості району.
Навколишнє техногенне середовище:
вплив від реалізації планової діяльності
відсутній.
Технічна альтернатива 2:
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Соціальне середовище, можливий
вплив – перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм
допустимого звукового тиску на межі
житлової забудови, недотримання розміру санітарно-захисної зони виробництв.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається (див.п 3).
9.Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Відповідно до пункту 3 частини 3
статті 3 Закону України «Про оцінку

впливу на довкілля», планована діяльність
із видобування корисних копалин на родовищі площею 3,9 га належить до другої
категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених
держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Планується провести дослідження
впливу планової діяльності відповідно до
ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» у повному обсязі:
опис факторів довкілля, які зазнають впливу;
опис поточного стану довкілля;
опис і оцінку впливу під час будівництва кар’єру та провадження планованої
діяльності;
опис методів прогнозування, що
використовувалися для оцінки впливу;
опис заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення
екологічного благополуччя.
Будуть враховані зауваження та
пропозиції, які надійдуть в результаті
громадського обговорення.
12. Процедура оцінки впливу на
довкілля та можливості для участі
в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив
на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”.
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим
цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу
на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного
у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення

звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати
будь-які зауваження і пропозиції до звіту
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях. Детальніше
про процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(COVID‑19), спричиненої коронавірусом
SARS-CoV‑2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період, про що
зазначається в оголошенні про початок
громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня
оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (зазначений
на першій сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень
і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт
господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково
або обґрунтовано відхилити зауваження
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля. Детальна
інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде висновок з оцінки впливу
на довкілля що видається Управлінням
екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, згідно Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати
до Управління екології та природних
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Поштова адреса:
вул. Театральна, 17/20, м. Житомир,
10014. Електронна адреса: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua. Номер телефону: (0412)
47‑25‑36. Контактна особа– Семенюк Микола Миколайович.
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8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНЕ СВІДОЦТВО ПРО ОСВІТУ 9 КЛАСІВ, ВИДАНЕ
ЗОШ №5 М.ЖИТОМИР У 1985 Р. НА ІМ`Я МАКАРЧУК
СВІТЛАНА АНТОНІВНА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ВИДАНИЙ НА
ІМ`Я БОРАВСЬКОГО ЮРІЯ РУСЛАНОВИЧА ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ
• Втрачено Диплом. Серія ТМ № 18173850 від
30.06.02 , виданий на  ім"я Вітвіцька Єлізавета Семенівна, вважати недійсним.

6. ПОСЛУГИ
6.15. Пошив, ремонт одягу,
взуття
• ПОШИТТЯ СПЕЦОДЯГУ, ФОРМЕННОГО ОДЯГУ ПІД
ЗАМОВЛЕННЯ. 0676829230

6.17. Послуги. Iншi
• ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ

ДОПОМОГА ПРИ ВЕДЕННІ ОБЛІКУ, ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
(ФОП, ЮРИД. ОСОБИ, ЗАГАЛЬНА ТА СПРОЩЕНА СИСТЕМИ) 0934720045, 0973792742
СПАДКОВА ВОРОЖКА ОЛЕНА. ДОПОМОГАЮ У ВИРІШЕННІ БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ ТА СІМЕЙНИХ ПИТАНЬ. ДІТИ ДО ОДНОГО РОКУ БЕЗКОШТОВНО
0972573397

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

АНТЕН ТА Т2. ПРОДАЖ, РЕМОНТ І ПРОШИВКА ТЮНЕРІВ.
МОНТАЖ ТЕЛЕВІЗОРІВ. ШВИДКО, ЯКІСНО, НАДІЙНО. ПО
ЖИТОМИРУ ТА РАЙОНУ. 0974942375

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.23. Інше. Продам
• ПРОДАЖ ТОРФОБРИКЕТУ.БРИКЕТ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ,
БЕЗ ПИЛУ І КРИХТИ, ВЕСЬ ОДИН В ОДИН, Є В МІШКАХ
ПО 40 КГ ТА НАСИПОМ. ДОСТАВКА ПО ВСІЙ ОБЛАСТІ
БЕЗКОШТОВНА. 0982817101ІВАН,0982759571РОМАН
• Сіль таблетована, мішок по 25 кг, відправляемо по всій Україні, постійно в наявності.
0503297878,0956875193Ірина.

8.24. Інше. Куплю
• ДОРОГО ПРИДБАЄМО! Радіодеталі, плати, вимірювальні прилади СРСР. 0674781257

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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Поради господині

Гороскоп на тиждень 3 - 9 лютого
ОВЕН

«Тихіше їдеш – далі
будеш» – ваш девіз на
цей тиждень. Тримайте емоції
під контролем, не плануйте
нічого важливого.

ТЕЛЕЦЬ

Вдалий період для
проведення ділових
переговорів, розмов, які довго
відкладали на потім. Сходіть
на масаж.

БЛИЗНЮКИ

Результат вашої праці буде залежати частково і від інших. Не поспішайте – великий ризик отримати
травму.

РАК

Сміливо беріть ініціативу у свої руки – це
увінчається успіхом.
Уникайте конфліктних ситуацій
і суперечок.

ЛЕВ

Ваш творчий потенціал прокинеться.
Можете отримати важливу
інформацію, яка докорінно
змінить ваше життя.

ДІВА

Виникнуть обставини, які дозволять вам
подивитися на ваше життя під
іншим кутом, кардинально його
змінити.

ТЕРЕЗИ

Складеться ситуація,
яка змусить вас повернутися до старих знайомств.
Чекайте на несподіванку.

СКОРПІОН

Щось пі де не за
планом – готуйтеся
до хаосу. Зміниться коло спілкування. Поговоріть відверто
з партнером.

СТРІЛЕЦЬ

Не поспішайте,
і успіх у всіх сферах
і починаннях вам гарантований. Очікуйте на несподівану
підтримку.

КОЗЕРІГ

Ваше бажання усамітнитися негативно
вплине на відносини з оточуючими. Не ховайтеся, а поговоріть відверто.

ВОДОЛІЙ

Значно зросте ваш
творчий потенціал.
Оточення може не встигати за вами – це дратуватиме
багатьох.

РИБИ

Зможете налагодити
стосунки з коханою людиною. Зросте ваша активність
у професійній сфері.

Цікаві факти про Венеру
• Венера – найбільш схожа із Землею за розмірами планета, її діаметр
менше земного всього на 640 кілометрів.
• Венеріанський рік триває 225
земних днів.
• День на Венері довший, ніж рік –
243 земних дні.
• Венеру можна легко побачити із
Землі неозброєним оком.
• Висока температура поверхні
Венери викликана потужним парниковим ефектом.
• Перша фотографія Венери з космосу була зроблена у 1962 році апаратом «Марінер‑2».
• У 1965 році радянський апарат
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здійснив посадку на поверхню планети. Незважаючи на те, що посадка
була жорсткою, вдалося зібрати наукову інформацію.
• На Венері немає зміни часів року.
• З поверхні Венери не видно сонця
через постійно щільні хмари.
• Венеріанські хмари за чотири
земних дні проходять повний круг
над планетою через сильні вітри, що
постійно дмуть.
• Венера – це планета гроз. Грозові
«дощі» йдуть постійно, тільки замість
води випадає сірчана кислота.
• З усіх планет Сонячної системи
тільки Венера обертається навколо
Сонця за годинниковою стрілкою.
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• Венера – найгарячіша планета
Сонячної системи, незважаючи на те,
що вона розташована набагато далі від
Сонця, ніж Меркурій.
• Венеріанська поверхня буквально
рясніє вулканами. Їх на планеті тисячі.
Інтенсивні вулканічні процеси є важливою складовою у формуванні Венери.
• На Венері немає води у жодному
вигляді.
• Типовий венеріанський пейзаж –
гори і скелясті пустелі, оповиті вічним
мороком.
• Венера у безмісячну ніч може
відкидати тінь на Землю.
• Атмосфера Венери на 96,5% складається з вуглекислого газу.
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Поради по догляду
за волоссям взимку
Закінчення.
Початок у № 1 від 27 січня
Як волоссю пережити холоди? Питання непросте, але
«Vogue UA» пропонує поради
по догляду, які будуть дієвими
та допоможуть вам зберегти
своє волосся здоровим та непошкодженим за холодної погоди.

Правильне миття

Бабусі й матері часто говорять: «Не мий волосся вранці,
застудишся!». Ну що тут можна
сказати. Миття – естетичний момент. Вночі процеси в організмі
не зу пин яються, сальні
залози й далі
працюють.
Тож коли вимити голову
перед сном,
то на ранок
шкіра вже не
буде такою
свіжою. Нагадуємо, що
відразу після гарячого
душу й фена
не варто вибігати на мороз. Контраст температур – це стрес, тому треба
дати волоссю охолонути.
Волосся треба мити правильно: спочатку – шампунь
(двічі). Потім промокнути його
рушником – і нанести маску.
І тільки після маски – кондиціонер. Чому не навпаки? Кондиціонер має легку текстуру,
що утворює плівку на поверхні
волосся. Вона не дасть масці
проникнути під кутикульні
шари – і вийде, що засіб витрачено даремно. Якщо бракує
часу на легке підсушування
волосс я, то можна просто
прочесати маску взавдовжки
волосся. І тільки після змиття
маски треба закріпити її ефект
кондиціонером.

Стайлінг і процедури
з догляду
Жодні засоби для укладання
(лаки, муси, спреї) не захистять
волосся від холоду. Стайлінг
бореться не з температурою,
а з вологою – і не дає пушитися
пасмам. Зате добре працюють
живильні маски, кондиціонери,

олії, незмивні спреї для реконструювання сироватки, системи
з амінокислотами.
У салоні можна пройти реконструювальні процедури –
наприклад, з гідролізованим
кератином (не плутати з кератиновим випрямленням –
воно шкодить волоссю). Чудовий ефект мають термомаски
з мікрогранулами, які можна
зробити в салоні. Їх наносять
на волосся, обертають фольгою
і пропрасовують спеціальною
праскою за температури, що
не перевищує 90 °C. Водночас
чується тріск: мікрогранули

лопаються і вивільняють амінокислоти й вітаміни, здатні
проникнути в саму глибину
волосся.

Колір

Взимку ліпше відмовитися
від фарб з оксидантами і перейти на прямі пігменти, кольорові коктейлі без перекису водню.
Вони допомагають ущільнити
волосся, щоб воно не було
легким і не набирало швидко
вологи. Бальзами з прямими
пігментами працюють тільки
на поверхні, створюють захисну плівку на волоссі й роблять
його здоровішим. Вони навіть
мають легкий накопичувальний
ефект – якщо користуватися
ними кілька місяців поспіль, то
можна навіть наростити масу
волосся.

Зачіски

Взимку добре збирати волосся в жмуток, хвіст або косу:
всю масу волосся заморозити
набагато складніше, ніж окремі
пасма. Головне – не зав’язувати
туго, щоб не утворювалися заломи, своєрідні мікротравми.
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ВСЕ БУДЕ ОК!
Жанр: комедія

Ліза нещодавно втратила бізнес,
якому присвячувала увесь свій час.
До того ж хлопець її покинув. Мало хто
лишився б зібраним в такій ситуації.
Але ж не всі в такому емоційному стані
планують далеку подорож! Ліза вирушила в дорогу. Хотіла дістатися Польщі
та почати там нове життя. Але сіла не в
той автобус і приїхала в Буковель. Без
речей та без розуміння що робити далі.
Халепи одна за одною продовжують
сипатися їй на голову. А на допомогу
вже поспішає матуся, яка своєю появою
може затьмарити будь-яку прикрість.

МИСЛИВЕЦЬ
НА МОНСТРІВ

Жанр: фентезі, бойовик

Команда військових з Організації
Об’єднаних Націй на чолі з Наталі
Артемідою (Мілла Йововіч) випадково
потрапляє у паралельний світ. Він
наповнений монстрами, які прагнуть
вбити чужинців. Попри всю свою
загартованість та професіоналізм
ефективно воювати з потворами
військовим не вдається. На допомогу
приходить загадковий Мисливець
(Тоні Джа), який добре знає як впоратися з цими тварюками.

Житомирський академічний обласний театр ляльок

ДУША

Жанр: анімація, пригоди

Анімація «Душа» від Disney та Pixar
знайомить нас із Джо Ґарднером, викладачем музики в середній школі,
який щиро любить грати джаз. І одного
разу йому таки вдається домовитись
про виступ на сцені джазового клубу.
Однак дорогою додому у результаті
нещасного випадку душа Джо відділяється від тіла і переноситься до місця,
у якому душі розвиваються перед тим,
як відправитись до новонародженої
дитини. І Джо доводиться задуматись
над тим, що значить – мати душу.

ФАБРИКА СНІВ

Жанр: анімація, пригоди

Мінні 12 років і вона живе удвох із
татом. Спокійне життя дівчинки безслідно зникає коли до їхнього будинку
заселяються нова татова дружина
зі своєю дочкою Дженні. Хоч вони
й однолітки, та зовсім не розуміють
одна одну. У той час як Мінні тішиться
з пухнастим хом’яком, Дженні робить
чергове селфі для соцмереж, де в
неї тисяча фоловерів. І якби ж лише
мовчки фотографувалася! Новоявлена сестра хоче позбутися гризуна.
Мінні засинає і потрапляє до місця,
де народжуються сни усіх людей...

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

kinoukraina.zt.ua

"Варварині хитрощі"
06.02 об 11.00 та 13.00

"Бука"
07.02 о 12.00 та 14.00
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