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У кожного 5-го українця відберуть
субсидію: економія чи справедливість?
с. 7

Вітаю з Днем матері !

З повагою,
НАЙПОВНІША
АФІША
Саюк Олександр
Вікторович ЖИТОМИРА

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас
00
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа,
00
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ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ ЗА ПІВЦІНИ*.
ЗНИЖКА НА СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 10 %
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Fielmann
Inter 2197 FA
ціна 44900 грн

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-60-90-60 (безкоштовно)

www.fielmann.ua

Бісквіт «Барні»
в асорт. 150 г, (5 шт.)

вул. П. Болбочана, 58



ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

*умови акції — у салонах fielmann
**Знижка на весь товар крім акційних пропозицій до 31.05.2018

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

та Компанія РОС

23 85

Макарони 800 г
в асорт. ТМ «Фанчі»

Насіння 140 г з сіллю
ТМ «Fan Snekk»

Мін. вода «Куяльник»,
«Куяльник Новий», 1,5 л
ТМ «УМВ»

Сир «Звенигородський
Екстра» ваг.
ТМ «Звени Гора»

11 75

7 50

8 10

147 65
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Старі, але пофарбовані:
атракціони
у парках відпочинку
потребують заміни
Аліна Бойко

За підрахунками
влади, нові атракціони для житомирських
парків відпочинку
обійдуться місту
у близько 7 млн грн.
Їх просто необхідно
замінити, проте у бюджеті коштів немає.
Мова йде про каруселі у гідропарку та парку ім. Гагаріна, які перебувають на балансі КП «Парк».
Конструкції вже давно застаріли,
хоча їх фарбують та, за словами
депутатів, ремонтують, проте потреба заміни дійсно є.
«Всі каруселі пройшли технічний огляд. Ми трохи затрималися
з проходженням ТО, можна було
відкрити сезон і на пасхальні свя-

та, але був в. о., тому ніхто не хотів
брати на себе відповідальність», –
зауважив директор КП «Парк»
Ігор Леонченко.
Саме через брак коштів у міському бюджеті на черговому виконкомі, 4 травня, депутати вирішили залучити до даного питання
великий бізнес.
«Два тижні тому я був у Вінниці на заводі, який поставляє атракціони майже по всьому світу. Там,
наприклад, одні «американські
гірки» коштують близько 10 тис.
доларів, виготовити їх можуть за
10 місяців, на заводі кажуть, що
окупність атракціону – близько одного року. Можливо, є інвестори,
які дійсно зацікавлені та можуть
придбати і встановити атракціони.
Міський бюджет, на жаль, не в силах їх навіть закупити», – говорить
міський голова Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, у 2016 році парк
ім. Гагаріна мав забраковані каруселі, що не пройшти технічний
огляд. А у 2017 році атракціони
запрацювали 8 квітня.

Житомирські
перевізники заборгували
за валідатори
понад 100 тис. грн
Аліна Бойко

Проблема несплати
приватними перевізниками за GPSтрекери з’явилась ще
у січні цього року,
втім, до цього часу ситуація з боржниками
не вирішена.
9 автобусних маршрутів досі
відімкнені від системи «Dozor»,
в результаті управління транспорту міської ради не може здійснювати контроль над виконанням
графіків і планових рейсів на цих
маршрутах.
"Нині тривають суди, подано
9 судових позовів, 6 судів вже закінчилося, і всі 6 програно. В основному програно суди через те, що
відбувається перевезення пільгових категорій громадян", – зазначив заступник міського голови
Дмитро Ткачук.
Якщо бути точними,
150 тис. грн – саме таку суму забор-

Новини
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гували перевізники комунальному
підприємству «Житомиртранс»
Житомирської міської ради за
користування валідаторами.
Гроші перевізники мають повернути, уклавши відповідні договори, у яких будуть прописані певні умови.Таке рішення прийняли
на засіданні виконавчого комітету
Житомирської міської ради.
«Із перевізниками була проведена робота. З юристами були
опрацьовані претензії і надіслані перевізникам, частина з них
вже почали гасити борги. Ми
вирішимо питання наступним
чином: зараз ми готуємо угоди,
які укладемо з перевізниками,
і відповідно за ними буде погашена заборгованість орієнтовно до
кінця травня», – зазначив начальник комунального підприємства
міськради «Житомиртранспорт»
Іван Фурлет.
Нагадаємо, восени цього року
депутати міськвиконкому передали на баланс КП «Житомиртранспорт» 174 валідатори, які ті
роздали приватним перевізникам
для встановлення в маршрутках.
Загальна сума, витрачена на закупівлю GPS-трекерів, – понад
2 млн грн.

Некультурний Житомир:
на Подільському мосту невідомі
переламали молоді дерева
Ольга Сідлецька

До редакції «20 хвилин» звернувся читач
і розповів, що молоді
дерева, посаджені по
обидва боки Подільського мосту, що на
вулиці Троянівській,
хтось пошкодив.
Днями житель Подолу Сергій,
йдучи на роботу, помітив, що на
мосту переламані дерева. Як розповів чоловік, таке відбувається
тут вже 4-й рік поспіль. Вперше
молоді деревця вздовж Подільського мосту висадили у 2014 році.
За словами Сергія, через деякий
час вони були зламані. У 2015 році
історія знову повторилася: посадили, а згодом невідомі понівечили.
У 2016 році тут з`явилися більші
дерева. У 2017 році зловмисники
змогли зламати лише частину
гілок. Цьогоріч дерева знову постраждали.
«Людям, які щодня ходять по
мосту, за пару років могла бути
тінь», – обурюється пан Сергій.
Він не стерпів, пішов до поліції
і написав заяву.
У відділі комунікації поліції

Житомирської області журналісту «20 хвилин» інформацію
підтвердили: «Дійсно зареєстроване таке повідомлення від
житомирянина. На даний момент ще не встановлений ніхто
причетний. Загалом такі діяння
можна кваліфікувати за статтею

153 Кодексу про адміністративні
порушення «Знищення або пошкодження зелених насаджень
або інших об`єктів озеленення
населених пунктів». Покарання,
передбачене цією статею, – це
штраф, а притягують до відповідальності екологи».

У Житомирі для
реабілітації учасників АТО
відкриють «Дім ветерана»
На Житомирщині
з`явиться простір
для учасників АТО
у форматі «Дому
ветеранів».
Голова ОДА Ігор Гу н дич
5 травня підписав меморандум
з Уповноваженим Президента
України з питань реабілітації
учасників антитерористичної
операції Вадимом Свириденком та Б Ф «І нформац і й но координаційний центр» про
співпрацю у реалізації такого
проекту. Про це повідомляють
у прес-службі Житомирської
облдержадміністрації.
«Ми готові зробити такий
простір на базі реабілітаційного центру, який зараз створюємо у центрі вертебрології. Нам
потрібні ваші чіткі рекоменда-

ції по площі, простору, щоб ми
це з проектантами розглянули
і могли зробити. На сьогодні ми
передбачаємо у цьому центрі
реабілітації створення можливості ветеранам вирішувати
необхідні соціальні питання.
Тому додати ще такий відкритий простір є гарною ідеєю», –
зазначив Ігор Гундич.
За с ловами голови правління БФ «Інформаційно-координаційний центр» Оксани
Гаврилюк, 24 травня цей проект буде презентований народним депутатам, які готові
внести благодійні внески для
створення такого простору на
Житомирщині.
«Інформаційно-координаційний центр займається питаннями соціалізації ветеранів
і повернення їх до нормального життя. Одним з проектів,
який налаштований на цю

мет у, є ві дкрит тя ветеранського простору у Житомирі
у вигляді «Дому ветерана» на
базі реабілітаційного центру.
Ми переконані, що ветерани
не мають бу ти проблемою
для суспільства. Їм потрібно
надати можливість нормально
жити, працювати, заробляти
і забезпечувати свою сім’ю,
бу т и а к т и вн и ми ч ле н а ми
суспільного життя», – зазначила вона.
Як повідомляють у Житомирській ОДА, планується, що
такий простір буде створено на
базі колишнього кінотеатру
центру вертебрології. Це буде
відкритий простір, де працюватимуть психологи та інші
спеціалісти, що надаватимуть
консультації учасникам АТО.
Там же ветерани зможуть спілкуватися між собою, проводити
час з родиною.
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Споживачу

Середа, 9 травня 2018

В цей чудовий день хочеться привітати зі святом всіх тих,
хто боровся за наше життя, ризикуючи своїм. Хочеться
привітати і всіх нас з цим великим святом Перемоги! Це
наше спільне свято, свято нашої країни! Хай буде мир без
війни і чисте небо над головою. Сьогодні хочеться
побажати всім надії, віри в світле майбутнє, подякувати
всім тим, хто не пошкодував свого життя заради миру,
віддати шану ветеранам.

м. Житомир,
вул. Корольова, 30
(0412) 43-00-88
(096) 52-63-332

Щиро вітаємо ветеранів
Другої світової війни!
Ми пам’ятаємо про тих,
хто, не шкодуючи власного
життя, захищав рідну землю,
наше сьогодення. Прийміть
найтепліші побажання
міцного здоров’я, затишку та
благополуччя.
Мирного неба вам та
вашим родинам!

www.pervocvit.com
Тел.: (0412) 42-54-54, (067) 410-15-81, (093) 797-62-31

Зі святом вас!
З Днем великої перемоги!
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Він більше
не буде Президентом
Київський міжнародний інститут
соціології у квітні провів всеукраїнське опитування громадської
думки та оприлюднив дані щодо
електоральних настроїв населення
стосовно виборів Президента України. Якби президентські вибори
відбулися зараз, Петро Порошенко отримав би лише 12% голосів
виборців. Нагадаю, що у 2014
Порошенко переміг з результатом
54%, що дало йому змогу перемогти у першому турі. Зараз він
навіть шансів не має потрапити
до другого туру та є лідером антирейтингу: 70% виборців негативно
ставляться до нього.
Отримавши 54% підтримки
у 2014 році, п’ятий Президент мав
колосальну підтримку суспільства
та можливість змінити хід історії та
розвитку України, але цього не сталося. Він не виконав більшість своїх
обіцянок (долар по 10, закінчення АТО за годину, реформування
правоохоронної системи: суди, поліція, СБУ, прокуратура тощо). Під
час виборчої кампанії у Житомирі
обіцяв побудувати фонтан краще
вінницького та відновити центр
космічної науки у Житомирі – не
сталося і вже не станеться.
Але найбільша проблема Порошенка у тому, що він не продав
свій бізнес і використовував владу для знищення політичних опонентів, не зміг побороти корупцію
у владі. Українці все це розуміють
і усвідомлюють, що слоган ЖИТИ
ПО- НОВОМУ означав не те, що
очікувалося. Адже по-новому
почали жити лише наближені до
Президента люди.
Що б не вигадали політтехнологи
Банкової, другого терміну Порошенка більше не буде.
Відкриття Президентом нових
садочків і передача нової техніки,
придбаної за бюджетні кошти, не
врятують його рейтингу та ставлення до нього. Адже під гаслами деолігархізації вийшло так, що залишився лише один олігарх – він сам.
Українці втомилися від брехні та
того, що відбувається в країні і вищих ешелонах державної влади.
До президентських виборів залишається 10 місяців. Попереду
нас чекає багато несподіванок, обіцянок і маніпуляцій.
Але Порошенко нізащо знову не
стане Президентом.

Акцент тижня
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Свавілля директора будинку-інтернату
в с. Потіївка: у вихованців закладу
відбирають частину державного житла
Анастасія Ліберман

Так звана «система
державної опіки над
дітьми, позбавленими
батьківського піклування» в дії.
Журналістам «20 хвилин»
стало відомо, що директор спецінтернату у с. Потіївка Житомирської області Ю. М. Кучер фігурує
у схемах шахрайства з виділеним
державою житлом для вихованців
даного закладу.
За словами громадського діяча Галини Чижової, пан Кучер,
як опікун і директор інтернату,
надавав дозвіл на продаж і виписку дітей з житла, де неповнолітні
мали свою частину помешкання.
На стороні директора, за словами
жінки, й владні органи, адже виконавчий комітет бачив усі документи та виносив позитивні рішення

не на користь потерпілих дітей.
«Такі випадки по всій Україні. У цьому закладі більше всього відбулося фактів шахрайства
з житлом дітей з особливими
потребами. Одіозний директор
інтернату Ю. Кучер десятки дітей залишив без житла. А потім
вже за домовленістю виконавчі
комітети виносили незаконні рішення», –розповідає журналістам
правозахисниця Галина Чижова.
Трагічною історією, коли вихованець інтернату в с. Потіївка
після закінчення закладу був
просто безхатченком, став випадок покійного Івана Чайки, який
взимку замерз у Житомирі в районі Сінного ринку.
«Саме з вини пана Кучера
і замерз на вулиці Ваня Чайка.
А 4-кімнатна квартира по вул. Малікова, 8, де мав свою частку хлопчик, була продана. Тому хлопець
і залишився на вулиці, де трагічно
помер. Це не перший випадок,
коли випускник інтернату залишається на вулиці», – зазначає
Галина Чижова.

За її словами, після трагедії
було відкрито кримінальну справу, проте жодна особа не була
притягнена до кримінальної відповідальності, і це попри смерть
хлопчика.
Фактично за майбутнє цих
дітей ніхто не відповідає. Діти –
нічиї, тому такі ситуації в біль-

шості випадків залишаються
безкарними.
Але за все це суспільству доведеться ще платити. Адже потім
випускники інтернатів стають злочинцями. Одні – через потребу
виживати, інші – через ненависть
до суспільства, що жорстоко поводилось з ними.

Патрульні поліцейські під час перевірки
житомирських маршруток склали
159 адміністративних матеріалів
Алла Герман

З 20 квітня на
території Житомирської області
працівники відділу
безпеки дорожнього руху Управління
патрульної поліції
провели комплекс
цільових заходів під
умовною назвою
«Перевізник».
За даний період працівниками патрульної поліції
в Житомирській області на
т ери торі ї о бс лу г ову ва н н я
було оглянуто 822 автобуси,
які використовуються для надання послуг з перевезення
пасажирів, в тому числі 39 автобусів, що використовуються
для перевезення організованих груп. Про це журналістам «20 хвилин» повідомив
речник управління патруль-

ної поліції в Житомирській
області Ігор Іванюк.
«З усієї кількості перевірених транспортних засобів
виявлено 31 автобус із технічними несправностями. Крім
того, з 20 квітня патрульними
зафіксовано 159 порушень законодавства водіями автобусів – порушення правил дорожнього руху, відсутні документи
тощо», – розповів Ігор Іванюк.
Також взареєстровано 51
випадок відхилення від визначеного маршруту або незаїзд
на автостанції.
«Відповідно до даних правопорушень, патрульними
складено 159 адміністративних
матеріалів, серед яких – 18 випадків керування автобусом
без відповідних документів,
24 – керування автобусами,
які не пройшли обов'язковий
технічний контроль, 13 – перевезення пасажирів понад
встановлену кількість, 4 випадки порушення правил зупи н к и п і д час з д і йс нен н я
посадки пасажирів і стоянки
в місцях масових відправлень
пасажирів», –зазначив речник
управління патрульної поліції

в Житомирській області.
Крім того, поліцейськими
було вжито заходів до 7 посадових осіб, зокрема до техніків,
які зобов'язані здійснювати
огляд транспортних засобів
перед виїздом з автопарку.
«Усі, на кого були ск ладені адміністративні матеріали, заплатять штраф, а також у майбутньому з цими
перевізниками вже бі льше
розбиратиметься управління
транспорту», – наголосив Ігор
Іванюк.

Додамо, 6 травня, близько
24-ї години, під час патрулюванн я по вулиці Перемоги
поліцейські помітили прибиральну машину, котра рухалась з порушенням правил
дорожнього руху.
Під час спілкування з водієм транспортного засобу патрульні виявили в останнього
ознаки алкогольного сп’яніння.
Як наслідок, патрульними поліцейськими складено адміністративний протокол, який
буде передано до суду.
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Події
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КОЛОНКА

С Днем Победы
Хочу поздравить немногочисленных ветеранов и огромную армию детей, внуков, правнуков, родственников
воинов, одержавших победу во Второй мировой войне.
Житомирщина усеяна братскими могилами наших
предков. В каждом городе, в каждом селе, в каждом хуторе
стоит памятник нашим погибшим защитникам.
2600 церквей было разрушено в Украине фашистскими
оккупантами.
6 миллионов людей угнано в Германию на рабский
труд. Был вывезен весь крупный рогатый скот.
Украинцы в составе 15 республик Советского Союза
совместно с американцами и англичанами одержали
победу над фашизмом.
Наши с вами предки - воины и дети войны - в послевоенные годы отстроили наш город, возвели дома,
в которых мы живём, заводы, театры, плотины, областные телерадиокоммуникации, заново провели газ, воду,
электричество.
Мой дед был кавалеристом во время Второй мировой
войны, получил три ранения, освобождал от фашистов
Европу. После окончания войны он с семьёй жил на Корбутовке. На месте теперешнего ремзавода в послевоенные
годы размещался лагерь военнопленных немцев. А так
как семья моего деда жила рядом, то пленные постоянно просили у них еду. И моя мама, будучи ребёнком,
подкармливала пленных, приносила им хлеб. И дед не
запрещал ей это делать.
Я так понимаю, что дед не держал на них зла. День
примирения для наших солдат - защитников Родины
наступил сразу же после окончания войны.
А вот День Победы – это праздник Победителей.
И мы есть наследники Победителей. Мы, внуки, правнуки наших Героев.
С Днём Победы!
P.S.: Девятого мая 1945 года в 00 часов 43 минуты был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской

Стильные образы
июня для каждого
типа фигуры
Отдельные вещи (сами по себе) – еще
далеко не ключ к успешному образу.
Чтобы стать стильной, нужно уметь
мыслить образами, то есть уметь комбинировать вещи, макияж и прическу так,
чтобы получился единый цельный образ.
Для каждой из вас я подготовила
разбор роскошных образов на раннее
лето – для каждой фигуры!

Тип фигуры «прямоугольник»

Германии. Документ вступил в силу в 01 час 00 минут 9
мая 1945 года. Капитуляцию Германии, как мы уже знаем,
принимали союзники: от советской стороны - маршал
Жуков, от союзников - заместитель главнокомандующего
союзными экспедиционными силами маршал Теддер
(Велико¬британия). В качестве свидетелей свои подписи
поставили генерал К. Спаатс (США) и генерал Ж. де Латр
де Тассиньи (Франция). Со стороны Германии акт о капитуляции подписывал фельдмаршал Кейтель.
Александр Коцюбко

У поліції Житомирщини
нагадали, що заборонено під час
проведення заходів 8-9 травня
У 46 населених
пунктах області
пройде понад півсотні масових заходів,
присвячених Дню
пам’яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом
у Другій світовій
війні.
Як повідомляють у відділі
комунікації поліції Житомирської області, упродовж цих
днів поліцією вживаються додаткові заходи для забезпечення
публічної безпеки та попередження, виявлення і припинення

правопорушень.
Поліція Житомирщини
продовжує працювати у посиленому варіанті несення служби
для підтримання публічного
порядку, а також попередження
небезпечних ситуацій під час
проведення запланованих масових заходів.
Задля запобігання терористичним та суспільним загрозам
в області поліцейські посилили
й інші превентивні заходи, до
яких закликають громадян ставитись із розумінням.
У поліції області нагадують,
що відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої

символіки» на всій території
України заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки
комуністичного тоталітарного
режиму, символіки націоналсоціалістичного (нацистського)
тоталітарного режиму, у тому
числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних
та автономних радянських республік або їх фрагментів.
За названі дії ст. 436–1 Кримінального кодексу України
передбачено відповідальність
як у вигляді обмеження волі
на строк до 5 років, так і позбавлення волі на той самий
строк, з конфіскацією майна
або без такої.
Коли ж це вчинено особою,

яка є представником влади,
або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової
інформації, визначено покарання – позбавлення волі на строк
від 5 до 10 років з конфіскацією
майна або без такої.
Чинним законодавством
також заборонене публічне використання, демонстрація або
носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення.
Відповідно до ст. 173–3 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення такі дії караються штрафом від 850 до
5100 грн або адміністративним
арештом на строк до 15 діб
з конфіскацією георгіївської
(гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

Основа
Включает тренды весенне-летнего
сезона: открытые части тела (плечо и ноги) и принт-полоска (модно
в 2018).
Коррекция фигуры
Нужно создать акцент на плечи
и ноги – тем самым отвлекается внимание от недостаточно выразительной
талии. Благодаря свободному крою
верха отсутствует четкая горизонталь
в области талии.
Аксессуары
Правильно сделать образ завершенным помогут аксессуары – лаконичное
колье на шее и легкие босоножки на
небольшом каблучке. Обувь создаст
дополнительный акцент на ваших
красивых ногах.
Повод
Данный комплект подойдет для романтического повода, где нужно быть
более чувственной и привлекательной.
Также ансамбль отлично впишется для
неформальных вечерних мероприятий
(друзья, кафе, прогулки в центре).

Тип фигуры «груша»

Основа
Прослеживаются также тренды: открытые плечи, рукава-воланы, широкий пояс. Образ сложится мягким за
счет нежных тканей и модного кружева.
Коррекция фигуры
Выбрав светлую блузку, создадим
визуальную горизонталь на плечах,
а кружево привлечет внимание к верху и акцентирует лицо. Темная юбка
скрадывает лишние объемы в области
бедер. В мягких фалдах «теряется»
конфигурация бедер – низ фигуры получается легким. Талия – выигрышное
место обладательниц силуэта «груша» – подчеркните стильным ремнем.
Аксессуары
Отсутствие украшений компенсируем
изящным кружевом в качестве отделки
блузы и стильным поясом. «Изюминка»
образа – туфельки без задника. Это
очень модная обувь, которая добавляет
ретро-шик в ваш образ
Повод
Советую надеть такой комплект как
для свободных выходов, так и на романтические свидания, коктейльные
вечеринки.
Продолжение
в следующем номере.
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Вони рухались
до перемоги
(Закінчення теми)
Початок в № 16
від 2 травня 2018 року
За всю війну випустили всього близько 5 тис. одиниць ГАЗ‑64 і ГАЗ‑67. Через постійні бомбардування виробництво автомобілів неодноразово
зупинялось, але чомусь саме ГАЗ‑67 використовують як один з головних армійських позашляховиків того часу. Хоча
це зовсім не так: автомобілів ГАЗ‑67
було небагато (у 10 разів менше, ніж
американських позашляховиків).
У 1940 році армії США потрібен
був легкий розвідувальний автомобіль, який би без особливих зусиль
долав бездоріжжя. Фірма «WillysOverland Motors» представила машину, що відповідала цим умовам.
Після вступу США у Другу світову
війну почалося широкомасштабне
виробництво цього автомобіля.
У 1942 році «Ford» почав випуск
«Вілліс», але вже іншої моделі – «Willys
МВ». «Ford» і «Bantam» за роки війни
виробили близько 700 тис. позашляховиків. До нас в якості допомоги від
союзників надійшло близько 50 тисяч. З 1942 року почали надходити
«Вілліс» різної модифікації. Існувала
навіть дуже незвичайна модифікація
автомобіля із залізничними колесами
для руху по рейках. В основному автомобіль був тримісним. Заднє місце – для кулеметника, ще двоє могли їхати на крилах. Повнопривідний
автомобіль мав чотирициліндровий
двигун об’ємом 2,2 літра потужністю 54 к.с. Максимальна швидкість –
104 км/год. «Вілліс» міг подолати брід
завглибшки до півметра, а деякі модифікації – і до 1,5 метра.
В якості допомоги надходили і автомобілі «Dodge WC‑52». Всього за
роки війни їх прибуло близько 20 тисяч. Цей автомобіль називали у нас
«три чверті», бо його вантажопідйомність була всього 3/4 тонни. Потужний мотор дозволяв використовувати
автомобіль для буксирування важкого озброєння. У нас «Dodge» тягли
протитанкові 45 і 76-міліметрові
гармати, зенітні гармати 37 калібру.
Використовувались «Dodge» і в командирській версії, бопроїжджали
там, де застрягали танки.
Матеріал підібраний з інтернету,
і буде приємно, якщо ветерани, які не
володіють ним, згадають про ті нелегкі
шляхи до перемоги, а молодь зрозуміє
і з повагою поставиться до них. Автомобілі були різні – добрі і не дуже, але
люди були незламними і перемогли.

Гроші

Середа, 9 травня 2018

Декларація нардепа
Вадима Кривенка:
гроші, майно, автівки, ЗМІ
Алла Герман

Журналісти «20 хвилин» продовжують
моніторити декларації можновладців.
Цього разу ми розповімо про статки родини нардепа Вадима
Кривенка.
Народний депутат у 2017 році
отримав заробітну плату за
основним місцем роботи у сумі
251 тис. 318 грн. Свою декларацію
Вадим Кривенко оприлюднив
22 березня 2018 року.
Крім того, депутат отримав
відсотки в ПАТ «Айбокс Банк» –
1305 грн, дохід від відчуження
нерухомого майна – 269 тис. грн,
а також компенсацію за здійснення депутських повноважень –
252 тис. 825 грн.
Готівкою депутат декларує
96 тис. дол. На банківському рахунку – 2 тис. 911 грн.
У власності нардепа три земель-

ні ділянки: з вересня 2005 року –
1075 кв. м у селі Українка Обухівського району Київської області,
з липня 2005 року – 621 кв.м у Києві,
а також з липня 2010 року в селі
Царівка Коростишівського району
Житомирської обасті – 823 кв.м.
Також серед об'єктів нерухомості у власності депутата Верховної
Ради з 2001 року – квартира у Києві
загальною площею 95,9 кв.м і з 2015
року – дачний будинок у Києві площею 232,9 кв.м. Крім того, Вадим
Кривенко орендує ще одну квартиру у Києві – 68,1 кв.м, а також має
право на користування квартирою
у Житомирі площею 71,7 кв.м.
Серед цінного рухомого майна у власності Вадима Валерійовича – легковий автомобіль 2014
року марки «Toyota Hihlander»,
вартість на момент придбання –
833 тис. 225 грн, а також право на
користування автомобілем дружини того ж року, марки «SubaruXV»
вартістю 408 тис. грн
Крім того, нардеп має корпоративні права, а саме 33% від загального капіталу в ТОВ «Друкований
засіб масової інформації «Акцентінфо», а також 15% у ТОВ «Зоряне».
Дружина народного обранця Олександра Кривенко серед

об`єктів нерухомості у власності
має три земельні ділянки у Вишгородському районі Київської області
загальною площею 3567 кв.м, а також ділянку в Києво-Святошинському районі Київської області
площею 1500 кв.м.
Також у власності дружини
нардепа – квартира у Києві (64,6
кв.м) та право на користування
квартирою чоловіка у Києві площею 95,9 кв.м.
Олександра Кривенко має
автомобіль 2014 року марки

«SubaruXV» вартістю 408тис. грн.
У 2017 році Олександра Йосипівна отримала заробітну
плату за основним місцем роботи у сумі 389 тис. 52 грн. Готівкою дружина нардепа декларує
53 тис. дол. і на банківському
рахунку має 440 гривень.
Додамо, у жовтні 2014 року відбулись позачергові вибори народних депутатів, а вже в листопаді
нардеп Вадим Кривенко та його
дружина стали власниками новеньких автівок 2014 року випуску.

В Україні заборонять
проектування тимчасових
автостоянок на тротуарах
Мінрегіон України
оновлює державні
будівельні норми, зокрема, відповідно до
нових норм не допускається улаштування
автостоянок тимчасового зберігання на
тротуарах.
Відповідні зміни містяться
у новому ДБН В.2.3–5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів»,
що встановлює вимоги на проектування та будівництво вулиць
і доріг міських і сільських населених пунктів. Про це повідомив
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Лев Парцхаладзе.
«Сьогодні хаотичне паркування автомобілів значно ускладнює дорожній рух, спричиняє

додаткові затори і найважливіше – створює небезпеку та незручності для руху пішоходів.
Тому норма щодо заборони
розміщення автостоянок тимчасового зберігання, зокрема, на
тротуарах, стала однією зі змін
при оновленні ДБН щодо вулиць
і доріг. Це сприятиме підвищенню безпеки у пішохідних зонах
та мінімізації можливих аварій
за участю пішоходів», –сказав він.
Згідно з новим ДБН, не допускається проектування тимчасових автостоянок: на тротуарах;
уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення
безперервного руху; уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення регульованого руху і магістралей районного
значення у випадку, коли коефіцієнт використання пропускної
здатності наближається до 1, та
при виділенні на цих магістралях
окремих смуг для руху маршрутного транспорту.

Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться
на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць
та доріг. Фактичні порушення
паркування під час експлуатації
доріг регулюватимуться відповідно до новоприйнятого Закону
України від 21.12.2017 № 2262-VIII
«Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо
реформування сфери паркування транспортних засобів», що набирає чинності 27 вересня 2018
року. Новий проект ДБН щодо
вулиць і доріг розроблений на
заміну аналогічного ДБН 2001
року, вже затверджений і буде
опублікований найближчим
часом.
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У кожного 5-го українця
відберуть субсидію:
економія чи справедливість?
Аліна Бойко

З 1 травня 2018 р.
в Україні вступили
в дію нові правила
надання субсидій
громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Що
в системі пільг змінилось для житомирян?
Внаслідок оновлення урядової програми надання доплат на
сплату комунальних платежів
призначення житлової субсидії
відбувається з урахуванням майнового стану здобувача. Зважаючи на це, приблизно 15–20% субсидіантів позбавляються пільг на
ЖК-послуги.
Змінились і терміни надання
державної пільги. Досі субсидії
призначали раз на рік, у травні,
при цьому розраховували її розмір на літній і зимовий період.
Тепер це відбуватиметься двічі
на рік – у травні і жовтні.
Уточнення! Кабмін переглянув соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг для надання пільг
і субсидій. Зокрема для сімей,
що складаються з 1–2 непрацездатних осіб (в тому числі пенсіонерів), соціальна норма житла,
на яку надається субсидія, була
збільшена з 49 до 75 квадратних
метрів на домогосподарство
(Постанова Кабінету Міністрів
України № 300 від 26.04.2017).

Монетизація субсидій

Ще наприкінці квітня цього
року уряд ухвалив рішення, відповідно до якого вже з наступного опалювального сезону субсидії видаватимуться українцям
живими грошима. Це означає,
що їх отримувачі можуть залишити собі зекономлені кошти
(це в разі заощадливого споживання) або ж будуть доплачувати
з власної кишені.
Однак перехід до монетизації можливий тільки в тому разі,
якщо система субсидій буде соціально справедливою – державну
допомогу отримуватимуть ті, хто
дійсно її потребує.
«Відтак нова програма житлових субсидій, яка починає діяти

з 1 травня 2018 року, є перш за все
соціально справедливою та більш
адресною. Зміни направлені на те,
щоб всі ті, хто справді потребує
субсидії – її отримали. При цьому вводяться такі механізми, при
яких багаті люди більше не зможуть паразитувати за кошт всіх
платників податків», – наголошують у Міністерстві соцполітики.

п’яти років, крім мопеда та авто,
наданого органом соціального
захисту населення, субсидію не
призначатимуть.
Окрім того, доходи від оренди майна, зокрема від здавання
в оренду квартири, тепер необхідно буде також вказувати в деклараціях про доходи – в новій
графі "інші доходи".

Орендарі
житла

Тіньова зайнятість
Чимало українців працюють
за кордоном, але при цьому звертаються за призначенням субсидій, декларуючи нульові доходи.
Тепер тим, хто є дійсно безробітним, необхідно буде стати
на облік до центру зайнятості.
А тим людям працездатного віку,

Родини, де є
авто молодше
5 років

СУБСИДІЮ

не отримають:
Українцям, які
мешкають у квартирі,
що перевищує
120 кв. м, а приватного
будинку – 200 кв. м
Детальніше про новації
щодо субсидій, про які
потрібно знати:
Предмети розкоші
та доходи від оренди
Пропон уємо найбі льш
влучний приклад соціальної
несправедливості. У багатьох
містах нерідким є явище: вам
здають квартиру в оренду зі
своєрідним бонусом – оформленою субсидією на комунальні послуги. І в результаті власники помешкання не тільки
отримують доходи, а й мають
у володінні транспортні засоби
та предмети розкоші, і плюс
до всього користуються соціальною пільгою.
Відтепер якщо у власності
сім’ї є автомобіль, якому менше

Безробітні
або заробітчани

Великі будинки і квартири

Є помешкання, які виходять
за рамки середньостатистичних
і належать до категорії преміум-класу. Українці вдавались до
хитрощів: до недавнього часу на
них також оформлялися субсидії
на підставі того, що прописувалася там, наприклад, одинока
пенсіонерка з мінімальною пенсією. Вона, цілком очевидно,
була не здатна оплатити повну
вартість послуг і зверталась до
комісії щодо надання субсидії на
понаднормативну площу.
Від 1 травня 2018 р. діє нове
правило: субсидія скасовується,
якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку – 200 кв.
м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
Власники такої житлової площі
будуть оплачувати послуги в повному обсязі.

хто претендує на субсидію, але
не реєструється як безробітний,
бо насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном,
органи соцзахисту автоматом
рахуватимуть дохід у три прожиткові мінімуми – 5286 грн.
Субсидії для внутрішньо переміщених осіб
Внутрішньо переміщені особи відтепер зможуть оформити
субсидію без договору оренди
житла – лише на підставі заяви
і декларації, з вказанням складу
домогосподарства. Заява стане
приводом для обстеження матеріально-побутових умов, а сам
акт про обстеження – підставою
для призначення субсидії.

Субсидії для жителів ОТГ

Спрощено процедуру отримання субсидій для жителів
об’єднаних територіальних
громад. Відтепер ОТГ мають

право приймати від громадян
документи для оформлення
субсидії для передавання їх
органам соціального захисту
населення. Механізм повторює
практику звернень до сільських
і селищних рад.

Преміювання за економію
енергоресурсів
Уряд проведе преміювання
домогосподарств за економію
ресурсів за підсумками цього
опалювального сезону. Так, як
і минулого року, під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат
електроенергії, якщо цей ресурс
використовується для опалення,
або 100 кубів газу. У грошовому
еквіваленті це майже 700 грн.
Субсидіантам, які економно використовували ресурси, треба
так само – до 1 вересня – подати
заяву до місцевого управління
соціального захисту населення,
на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди
за енергоефективність.
Інформацію про наявність
економії кожен отримувач субсидії може відстежити у своїй
платіжці або шляхом звернення
до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення. Обрати
спосіб отримання коштів можна
самостійно.
Уряд заспокоює тих українців, які отримують субсидії і не
мають недавно куплених предметів розкоші, нових автомобілів
або в складі сімей яких немає
працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу (приблизно 80–85% нинішніх субсидіантів), – як і раніше, державна
допомога буде перепризначена
в автоматичному режимі. «Звернутися до органів соцзахисту
треба лише окремим категоріям громадян, які підпадають під
нові критерії, що запроваджено
для підчищення адресності субсидій та запобігання поширеним
зловживанням", – йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів
України.
Додамо лише одне: спочатку
влада щось нам десь там додає
(пенсії, зарплати), а потім десь
там через щось (тарифи, ціни,
покупки) забирає. А процес реформ у державі все йде. Тільки
жити краще нам з вами якось
не виходить.
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Близько 400 поліцейських провели
масштабну спецоперацію щодо
незаконних рубок лісу в Городниці
Алла Герман

У п'ятницю, 4 травня, в приміщенні ГУ
Нацполіції в Житомирській області журналістам розповіли
про хід розслідування
незаконних рубок
лісу на території Городницького лісгоспу.
На території Житомирської
області діяла група осіб, яка не-

щадно вирубувала ліси. При цьому зловмисники діяли настільки
зухвало, що навіть при намаганні
задокументувати ці ганебні випадки або намаганні затримати
їх вони чинили опір, в тому числі
і озброєний. Про це під час пресконференції повідомив начальник
ГУ Нацполіції в Житомирській
області В'ячеслав Печененко.
Так, 6 березня під час профілактичних заходів у лісовому
масиві поблизу с. Червона Воля
під час незаконної порубки лісу
було затримано трьох осіб, які
застосували вогнепальну зброю
до поліцейських і працівників
лісової охорони.

«Ці особи знаходяться під вартою без права внесення застави.
Вчора і сьогодні будуть розглядати
продовження їм міри запобіжного
заходу, а щодо решти осіб були
проведені оперативні та слідчі заходи для припинення подальших
таких зухвалих злочинів щодо
крадіжки лісу. З цією метою два
дні тому поліцейськими ГУНП
Житомирщини за підтримки
підрозділів Національної поліції України та Житомирського
обласного управління лісового
і мисливського господарства проведено 14 санкціонованих обшуків
у с. Борове Рокитнівського району
Рівненщини у приватних оселях
і на території кількох деревообробних підприємств», – розповів
В`ячеслав Печененко.
Як повідомили поліцейські, до
забезпечення проведення заходів
залучалось близько 400 правоохоронців, у тому числі рота поліції
особливого призначення. Підрозділом аеротехнічної підтримки
НПУ за допомогою безпілотних
апаратів проводилось відеоспостереження проведення заходів
з метою своєчасного реагування
на ситуацію.
На запитання журналістів,
чому було залучено таку велику
кількість правоохоронців, керівник поліції області пояснив, що
місцеві жителі постійно ставали
на захист злочинців та не давали
можливості вивозити заарештоване майно.

«Місцеві жителі активно
сприяли тому, щоб не вивозилось це заарештоване майно.
Жінки з дітьми кидались під машини, накидались на працівників поліції. Тому спецпідрозділ
їх відтісняв від цього вилученого
майна. А самі жителі цього села
в побутовій розмові казали, що
вони незалежно від представника тієї чи іншої влади зухвало
до всіх ставляться. Вони відчувають безкарність, і тому таке
поводження місцевих жителів
не давало змогу малими силами
зайти і провести слідчі дії», – пояснив В'ячеслав Печененко.

У результаті вилучено 3 стрічкових пилорамних станки, понад
230 м3 колод деревини дуба та
сосни, близько 25 м3 оброблених
лісоматеріалів, 13 бензопил та
запчастини до них, чорнову бухгалтерію, радіостанції, пістолет,
набої до мисливської рушниці та
макову солому.
Правоохоронці наголошують,
що заходи із виявлення та припинення незаконних порубок
лісу, встановлення причетних до
цього осіб та притягнення їх до
відповідальності проводяться поліцією Житомирщини постійно
та триватимуть й надалі.

Юна пара з Житомирщини, Упродовж квітня жителі Житомирщини
яку розшукували, так і не
принесли до поліції 263 одиниці зброї
повернулася, однак стало
Алла Герман
відомо її місцезнаходження
Алла Герман

Ще декілька днів
тому правоохоронці
розшукували дівчину
і хлопця та просили
повідомити будь-яку
інформацію щодо
місця їх можливого
перебування.
Дана пара зараз перебуває
в Одеській області. Про це 4 травня під час брифінгу з журналістами повідомив начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області

В`ячеслав Печененко.
«На даний час встановлено,
що вони знаходяться в Одеській
області, відпочивають подалі від
батьків. Зараз їх розшукують, але
ми встановили, що вони живі,
здорові і відпочивають на ті кошти, які у них ще є», – розповів
В`ячеслав Печененко.
Нагадаємо, 28 квітня пішли
з домівок та не повернулися
17-річні Марина Гаєвська, жителька м. Малина, та Антон
Устименко, житель с. Гамарні
Малинського району. 11-класниця Марина Гаєвська та 3-курсник коледжу товаришували,
тому у правоохоронців є підстави вважати, що хлопець і дівчина залишили свої домівки
і можуть перебувати разом.

У квітні 2018 року
на території держави
проводився місячник
добровільної здачі
зброї, вибухових матеріалів і спеціальних
засобів.

Його метою є протидія незаконному розповсюдженню зброї,
боєприпасів, вибухових матеріалів, попередження злочинів з їх
використанням.
Усі особи, які добровільно здавали до підрозділів поліції зброю
або вибухівку. звільнялись від кримінальної відповідальності. Про
це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області

В`ячеслав Печененко.
“ Вс е, що пер е д
вами знаходиться, – не
вся частина тієї зброї,
яку ми змогли тут показати, але навіть за
тим арсеналом, який
тут представлений, це
дуже багато”, – зазначив
В`ячеслав Печененко.
За цей період жителями Житомирщини до поліції
добровільно здано 263 одиниці
зброї та спецзасобів: 232 одиниці зброї (армійських зразків – 13;
мисливської нарізної зброї – 11;
мисливської гладкоствольної – 157;
холодної зброї – 23; саморобної –
25, інших видів – 3) та 31 одиницю
пристроїв для відстрілу гумових
куль та газової зброї.
Крім того, громадянами добровільно здано 48 знарядів різних калібрів часів Другої світової
війни, 5 мін, 8 ручних гранат та

1843 шт. боєприпасів до зброї
армійських зразків, мисливської
нарізної та гладкоствольної.
У результаті проведення місячника від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання
вогнепальної зброї, боєприпасів та
вибухових матеріалів звільнено 69
жителів області, які добровільно
здали зброю. 34 одиниці із зданої
зброї після проведення необхідної перевірки буде зареєстровано
у встановленому порядку за громадянами, що її здали.
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Нітрати в їжі: як насититися
вітамінами й не отруїтися
Алла Герман

З настанням весни на прилавках
магазинів та ринків
з’являється все більше
й більше свіжих овочів: огірки, помідори,
капуста, редиска.
Незважаючи на ризик
і страх отруїтись так
хочеться після довгої
зими побалувати себе
та рідних свіжими овочами. Як впливають
нітрати на організм
людини та чи безпечно їсти ранні овочі, дізнавались журналісти
“20 хвилин”.
Ранні овочі, як правило, накопичують нітратів більше, ніж
пізні. Крім цього, концентрація
цих хімічних сполук в овочах, які
вирощені в захищених ґрунтах
(теплицях, парниках), більша, ніж
в овочах, які вирощуються у відкритих ґрунтах або під відкритим
небом. Тож природно, що майже
всіх покупців цікавить питання:
чи містять ранні овочеві культури
надлишкову кількість нітратів і чи
безпечно їх споживати.
Тож що таке нітрати та звідки
вони беруться, розповіла головний
спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби у Житомирській області
Валентина Свідерська.
Нітрати – це солі азотної кислоти, яких дуже багато в навколишньому середовищі, наприклад у ґрунті
або воді. Азот, поряд із фосфором
і калієм, становить основу харчуван-

ня рослин, у тому числі і овочів.
Нітрати входять до складу
багатьох добрив, також їх багато
в продуктах гниття органічних
речовин, промислових та комунально-побутових відходах. Вони
здатні накопичуватись у воді
і продуктах харчування. Нітрати
від природи є у всіх овочах, ягодах
та фруктах.
«В організмі людини частина
нітратів згодом легко виводиться,
інша частина утворює нешкідливі,
а іноді навіть корисні з’єднання.
Але за певних умов нітрати можуть
відновлюватися в солі азотистої
кислоти, створюючи нітрити, які,
своєю чергою, перетворюють гемоглобін у метгемоглобін, що не здатний переносити кисень до клітин
і тканин. У результаті може розвитися кисневе голодування тканин
і організму в цілому. Одночасно
в крові зростає вміст молочної кислоти, холестерину і лейкоцитів,
знижується кількість білків», – розповіла Валентина Іванівна.
За словами спеціаліста відділу
безпечності харчових продуктів, нітрати також впливають на обмін речовин та зменшують вміст вітамінів
у їжі. Навіть у невеликих дозах вони
можуть стати причиною збільшення
щитовидної залози, послаблення
захисних систем організму, виникнення раку та інших захворювань.
Безпечною добовою дозою
нітратів, що надходять в організм
дорослої людини разом з їжею, є
5 мг на 1 кг ваги тіла. Нижче наведений список продуктів і вміст у них
нітратів на 1 кг рослини:
• Картопля – 250 мг;
• Капуста: рання – 900 мг, пізня – 500 мг;
• Морква: рання – 400 мг, пізня –
250 мг;
• Томати – 150–300 мг;
• Буряк столовий – 1400 мг;
• Цибуля: ріпчаста – 80 мг, зелена – 600–800 мг;
• Кабачки – 400 мг.

«Кожен покупець повинен знати,
що на офіційних ринках працюють
лабораторії ветеринарно–санітарної
експертизи, без дозволу яких овочі
та фрукти не допускаються до реалізації. Щоб придбати якісну і безпечну продукцію, рекомендуємо
покупцям цікавитися результатами
лабораторних досліджень щодо
вмісту в ранніх овочах нітратів, залишків пестицидів тощо.
На вимогу покупця продавець
зобов’язаний показати експертний
висновок лабораторії, у якому зазначена дата перевірки, відомості про
реалізатора і вміст нітратів»,– пояснила Валентина Іванівна.
Також фахівець додала, що позбутися нітратів в овочах та фруктах
повністю неможливо та й недоцільно – разом з ними гинуть і вітаміни.
А ось зменшити їхню кількість всетаки можна.
«Первинна обробка рослинних
продуктів, тобто зняття зеленого
листя, що покриває качани, видалення качану з капусти, товстих
стебел листя зелені, дрібних коренів
буряка та моркви, обрізання огірка
з обох кінців – дозволяє знизити
вміст нітратів на 20–30%. Промивання водою та механічна очистка
продуктів знижує вміст нітратів на
10%. Замочування овочів та фруктів у чистій воді у співвідношенні
1:10 протягом не менше 1 години

зменшить вміст нітратів у них на
25–30%»,– розповіла спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів.
Тож прості поради фахівців
стануть у нагоді покупцям ранньої
овочевої продукції:
– Купуйте овочі та фрукти лише
в місцях офіційної торгівлі, уникайте стихійних ринків; це можуть бути
ті партії, які були недопущені до
продажу на ринку через високий
вміст нітратів;
– не купуйте пошкодженої та
розрізаної продукції;
– перед споживанням ретельно
мийте овочі та фрукти під проточною водою;
– купуючи овочі, цікавтесь
у продавців наявністю документів,
що засвідчують їх походження,
якість та безпечність:
• на продукцію, вирощену
у тепличних господарствах, – посвідчення про якість, декларація
виробника;
• на продукцію, що реалізується
на ринках,– експертний висновок
лабораторії ветсанекспертизи, де
конкретно зазначаються фактичні
рівні нітратів, їх норми;
• на імпортні овочі – висновки
державної санепідекспертизи, сертифікати відповідності.
Важливо пам’ятати, що будь-які
овочі, фрукти, ягоди доцільно купувати по сезону.

Житомирська область
отримає 26 вакцин проти дифтерії
Загалом до України
з Індії прибуло 130 тисяч доз вакцин проти
правцю, сказу та укусів
змії, які МОЗ розподілило між регіонами.
Усі лікарські засоби мають
сертифікат якості GMP (гарантія,
що лікарські засоби виробляються і контролюються відповідно до

певних стандартів, які відповідають їх призначенню). Кінцевий
термін придатності препарату від
дифтерії, який отримає область, –
3 березня 2019 року.
«Загалом на балансі Житомирської області буде 1020 доз протиправцевого імуноглобуліну, 2331
доза правцевого антитоксину,
дифтерійний антитоксин – 26 доз,
421 доза антирабічного імуноглобуліну та 44 дози антитоксину проти
зміїної отрути. Оскільки мова йде
про гуманітарний вантаж, то його

доставку на місця мають здійснити самі регіони», – йдеться в наказі
МОЗу № 640.
Нагадаємо, що з 2014 року
в Україні відсутні сироватки та
імуноглобуліни через відсутність
реєстрації. Виробники не були зацікавлені у тому, щоб заходити на
український ринок, а Міністерство
охорони здоров’я, відповідно до
закону, не може бути ініціатором
реєстрації. Тому гуманітарні вантажі до цього часу були єдиним
шляхом забезпечити громадян

України специфічними сироватками в разі необхідності.
У 2018 році Україна вперше
закупить специфічні сироватки.
На початку року було прийнято
рішення про включення відповідних препаратів до номенклатур закупівель, а наказ № 629 від 6 квітня
затверджує перелік необхідних
лікарських засобів. До закупівель
включено 11 номенклатур, зокрема
сироватки та імуноглобуліни проти
дифтерії, сказу, правцю, ботулізму
та препарати для лікування малярії.

КОЛОНКА
Хто звільнений від
сплати судового збору?

(Продовження. Початок
у № 16 від 2 травня 2018 р.)
Після суттєвого підвищення
ставок судового збору до місцевих центрів та бюро звертаються
клієнти, яких цікавить питання,
хто та в яких випадках звільняється від сплати судового збору. Детальніше про це, в рамках
проекту «Я маю право!», розповіли фахівці Олевського бюро
правової допомоги.
Звільняються від сплати судового збору такі особи:
– позивачі – за подання позовів щодо спорів, пов’язаних
з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів
19, 20 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
– засуджені до покарання
у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на
певний строк та до покарань,
не пов’язаних з позбавленням
волі, а також особи, взяті під
варту, – у справах, пов’язаних
із питаннями, які вирішуються
судом під час виконання вироку відповідно до статті 537
Кримінального процесуального
кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати
судового збору;
– заявники – у справах за заявами про встановлення фактів,
що мають юридичне значення,
поданих у зв’язку із збройною
агресією, збройним конфліктом,
тимчасовою окупацією території
України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до
вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій
України, загибелі, поранення,
перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або
викрадення, а також порушення
права власності на рухоме та/
або нерухоме майно;
– позивачі – у справах за
позовами до держави-агресора Російської Федерації про
відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди
у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною
агресією, збройним конфліктом,
що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі,
поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення
волі або викрадення, а також
порушення права власності на
рухоме та/або нерухоме майно.
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
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Етап проектування вашого будинку:
корисні поради експертів
Проектування будинку – це один із
найважливіших кроків
на шляху до втілення
мрії про власний будинок. Відповідальність
цього етапу в тому, що
він дозволяє детально
уявити майбутню будову до початку робіт.
Індивідуальне проектування будинку не тільки дозволяє врахувати
всі ваші побажання, але й втілити

у життя навіть найсміливіші фантазії. Для правильного проектування
котеджів, будинків і будь-яких будов важливі всі фактори, пов'язані
з ділянкою землі, її геологія та геодезія. І хоча деколи проектування
будинків відбувається ще до того
моменту, як знайдено відповідну ділянку землі під забудову, експерти
все ж рекомендують не поспішати
і приступати до проектування будинку після того, як буде виконана
вся передпроектна підготовка. Це
рівнозначно тому, що до будівництва потрібно приступати, завчасно підготувавши робочий проект
з придбання будівельних матеріалів
і лише за наявності достатньої суми
для всього будівництва.
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Етапи проектування
будинку
Проектування сучасного будинку – це клопітка, але необхідна робота, яку умовно можна
розділити на наступні етапи:
1. Виконання відповідних
робіт та отримання вихідних
даних для проектування, таких,
як геологічні вишукування, топографічна зйомка ділянки.
2 . П і д г о т овк а е с к і зног о
проекту.
3. Підготовка робочого проект у, який часто називають
архітектурно-будівельною док у ме н та ц іє ю, з р о з д і ла ми
і супутньою технічною документацією.

Проект дизайну
власної оселі
Дизайн будинку визначається індивідуальністю власника.
Він може бу ти витриманий
в старовинному, чу ттєвому
романському стилі або суперечливому бароко. Сучасні погляди дозволяють реалізувати
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найсміливіші ідеї в таких напрямках, як модерн і хай-тек.
Ви сміливо можете визначитись з проектом будинку до
того, як вкласти власні кошти
в буд івництво. У ход і робіт
проект змінити неможливо,
тому, за порадами експертів,
потрібно ретельно пі д ійти
до цього етапу будівництва.
Ви можете спроектувати як
зовнішній, так і внутрішній
дизайн будинку.

Як правильно розташувати
будинок на ділянці?
Оптимальне планування
будинків на ділянці припускає орієнтування житлових
кімнат переважно на південь
з метою максимального використання теплової енергії
сонця. З північної сторони слід
планувати господарські приміщення. Планування будинків
в зоні сильних вітрів передбачає захист від їхнього впливу
та облаштування з північної
та західної сторони вітрового
екрана. Насадження високих
дерев, жива огорожа, паркан

або господарське приміщення
може добре захистити будинок
від вітру. Таке планування будинків з вітровим захистом скорочує енерговитрати до 30%.
Приміщення вітальні краще розташовувати з південного або південно-західного боку
будинку. Тому що це найголовніша кімната в будинку, яка
повинна бути добре освітлена.
Кухня переважно повинна
знаходитис я на північному
або схі дному боці будинку.
Оскільки в кухні і так зазви-

чай досить тепло за рахунок
роботи плити і духовки.
Спальня або дитяча кімната – це зона особистого простору, де людина повинна відчувати себе найбільш комфортно.
Тому планування будинків має
врахувати всі особисті переваги його жителів при облаштуванні спалень і дитячих
кімнат. Для тих, хто любить
ранній підйом, краще, щоб
вікна спальні або дитячої виходили на схід або південний
схід. Любителі довше поспати,
краще відчують себе в спальні,
що виходить вікнами на захід
або північний захід. Спальні
не рекомендується розташовувати з південної сторони,
щоб влітку там не було дуже
жарко. Також не слід розміщувати спальні з півночі, бо
тоді в цих кімнатах буде незатишно і відчуватиметься брак

сонячного світла. Раціональне
планування будинків передбачає розташування господарських приміщень на північній
стороні. В таких приміщеннях
немає необхідності проводити
опалення. Саме госпприміщення буде бар'єром, стримуючим
холод, перед основними житловими к імнатами. П лан ування будинків має враховувати розміщення тераси або
веранди на сонячній стороні,
звідки відкривається приємний вигляд. За рахунок такого
рішення можна буде створити атмосферу, що сприятиме
приємному проведенню часу
на свіжому повітрі і насолоді
красою навколишньої природи.
Пам`ятайте: маючи на руках затверджений робочий
проект, можна сміливо приступати до будівництва будинку вашої мрії!
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Нові автобуси
курсуватимуть вулицями
Житомира ще не скоро

ПОБЕДА

БУДЕТ ЗА НАМИ!

Наш народ победил нацизм в Великой Отечественной войне.
Наши отцы, деды, прадеды отдавали свои жизни, чтобы мы
жили под мирным небом, растили детей. И мы должны сделать
всё, чтобы Украина стала мирной процветающей страной,
которую мы все очень любим.
День Победы для меня, для всех, кто хочет сохранить правду и
уважение к нашей истории – это священный праздник. Мы
помним подвиг и верим в будущее.
С Днём нашей Победы!
Александр Вилкул

Алла Герман

Наразі міська рада
чекає на тендер із закупівлі палива.
Поки невідомо, коли нові автобуси вийдуть на маршрути, адже
ще не відбувся тендер із закупівлі
палива. Нині вони знаходяться на
території депо, автобуси вже передані на баланс ТТУ. Про це у коментарі
журналістам «20 хвилин» повідомив
заступник міського голови з питань
транспорту Дмитро Ткачук.
За його словами, окрім очікування тендера на закупівлю палива, ще
триває набір водіїв.

«Для 17 автобусів нам потрібно
не менше 40 водіїв, з них 20 вже є,
заявки ще є, люди проходять комісію. Це два основних моменти –
паливо і водії, їх потрібно вирішити
для запуску нових комунальних
маршрутів. Зарплата у водіїв становитиме до 8 тисяч гривень»,– зазначив Дмитро Ткачук.
Нагадаємо, раніше заступник
міського голови розповів про ймовірні маршрути нових автобусів. Це,
наприклад, такі мікрорайони, як
Богунія і Крошня, де відчувається
проблема з транспортом в години
пік. Також це райони, де переважає соціальна складова, – вулиця
Вільський Шлях, Мальованка,
Мар'янівка. У кожному з цих мікрорайонів комунальний транспорт
взагалі відсутній.

Від мешканця до власника.
Навіщо створювати ОСББ?

Уже 10 червня цього
року в Україні набирає
чинності закон «Про
житлово-комунальні
послуги».

До цього часу українці повинні визначитися, хто управлятиме
їхнім багатоквартирним будинком.
В іншому випадку у тримісячний
термін управителя на конкурсній
основі призначить місцева влада.
На думку аналітиків, новий закон
стимулюватиме створення ОСББ,
оскільки саме ця форма управління
має підтримку держави і дає змогу
економити на тарифах.

Альтернатива ЖЕКу

Згідно із чинним законодавством об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
(ОСББ) – цеорганізація, яку ство-

рюють власники квартир та нежитлових приміщень для спільного
управління будинком, його майном
та прибудинковою територією. За
його створення повинно проголосувати понад 50% власників квартир.
За даними Держстату, в Україні діє
28377 ОСББ, і їхня кількість продовжує зростати.
«Щоб розібратися в особливостях ОСББ, потрібно усвідомити одну незвичну для більшості
думку – кожен власник володіє не
тільки квадратними метрами своєї
квартири, а й пропорційною частиною всього будинку (підвал, горище
тощо). Тобто будинки (за деякими
винятками) належать не державі,
не місту, а самим мешканцям»,– пояснює політолог Ярослав Католик.
ОСББ має статус неприбуткової
юридичної особи і підлягає державній реєстрації. Вона проводиться
безкоштовно у відділах держреєстрації органів місцевого само-

врядування після нотаріального
засвідчення установчих документів
ОСББ – статуту і протоколу зборів.
Таке об’єднання відрізняється
від ЖЕКів тим, що дозволяє мешканцям самостійно вибирати, хто
і коли буде ремонтувати їм під’їзд
та внутрішні комунікації, прибирати та вивозити сміття, латати діряві
дахи, а головне – за скільки, адже
співвласники можуть укладати
договори з компаніями-виконавцями таких послуг. Це дає змогу
мешканцям будинку заощаджувати
до 20–30% накладних витрат, які додатково закладає ЖЕК у структуру
тарифу за квартплату.

За чий кошт ремонт?

В Україні діє низка програм,
розроблених для підтримки ОСББ,
зокрема так звані «теплі кредити».
Вони дозволяють модернізувати
комунальні мережі будівлі, утеплити її, замінити старі двері та вікна

і в підсумку – економити на споживанні ресурсів і менше платити за
комунальні послуги. Якщо «теплий
кредит» оформляє звичайна особа, то вона отримує компенсацію
у розмірі до 35% вартості енергозберігаючих матеріалів та обладнання. Якщо ж кредит бере ОСББ, то
компенсація сягає вже 70%, втім,
лише за умови проживання в будівлі родин, які одержують субсидії.
Капітальний ремонт будинку
також проводиться за бюджетні
кошти. У кожному місті України
діє програма співфінансування,
яка покриває ремонтні роботи.
У Києві така програма працює за
формулою «70/30», тобто 30% витрат оплачує ОСББ і 70% компенсує
місцевий бюджет.
Незабаром ще одним інструментом державної підтримки
з масштабної реновації житлового
сектора стане Фонд енергоефективності.

Проблеми
та перспективи ОСББ
На ду мк у спеціа ліс т ів,
об’єднання співвласників, окрім
широкої автономії, дають мешканцям можливості для заробітку. Це дозволяє вивести будинок
на самозабезпечення і зменшити
комунальні платежі за утримання
будівлі та прибудинкової території
практично до нуля.
На думку аналітиків, об’єднання
співвласників – це можливість якісно господарювати у власному будинку, але її не слід переоцінювати.
Наскільки така форма управління
буде ефективною, залежить від
багатьох факторів, зокрема активності та ініціативності мешканців
і їхнього бажання бути справжніми
господарями у своєму домі.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю

13

WWW.20MINUT.UA

Середа, 9 травня 2018

Актуально

В Україні хочуть повністю
заборонити пальмову олію:
до чого це призведе?
Алла Герман

У Верховній Раді
зареєстрували законопроект, яким
пропонується заборонити використання
пальмової олії в продуктах харчування на
території країни. Чи
шкідлива пальмова
олія для здоров'я людини та на що її замінять у разі заборони,
з`ясовували журналісти “20 хвилин”.
Відповідний законопроект,
який запропонували радикали,
внесений до порядку денного
українського парламенту і чекає
на його схвалення або відхилення. Автори документа пропонують повністю заборонити
застосування пальмової олії
в рецептурі будь-яких продуктів,
а також збільшити штрафи для
посадових осіб за виготовлення
або продаж такої продуції з 1700
до 3400 гривень. Причина – ця
олія шкідлива для здоров'я, адже
провокує зростання серцево-судинних та інших захворюваннь.
Тож чи насправді пальмова
олія така небезпечна для здоров'я
людини, адже використовують
її дуже часто та повсюдно, розібратися нам допомогла головний
спеціаліст відділу безпечності
харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби у Житомирській області Валентина
Свідерська.
– Для чого використовується в Україні пальмова олія?
– Переважно для приготування
спецжирів. Олія плодів масляної
пальми в сирому вигляді відмінно доповнює свіжі салати з овочів
і фруктів. Продукт, отриманий
методом гарячого віджимання,
можна в ико рис тов ув ати дл я
смаження, варіння, тушкування,
запікання. Це широко поширений
інгредієнт для приготування випічки – пирогів, хліба, тортів, печива
і т. д. Нерідко його кладуть у цукерки для додання їм твердості
і збільшення терміну зберігання.
Не обходяться без нього деякі мо-

лочні продукти, маргарин і масло.
Навіть у такому важливому продукті, як дитяче харчування, теж
можна зустріти цей рослинний
жир. По суті, це справжня харчова добавка, призначена для зміни
смакових властивостей того чи
іншого продукту. Крім того, її використовують при виготовленні
косметичних засобів, – розповіла
Валентина Свідерська.
Як зазначила спеціаліст, головне завдання пальмової олії – поліпшити товарний вид продуктів
і їх смакові якості, збільшити термін придатності і зменшити вартість. У харчовій промисловості
це – один із головних консервантів. Він стійкий до температурних
впливів, практично не має запаху
і смаку, легко поєднується з усіма
продуктами.

Різновиди пальмової олії
і її застосування
Якість пальмової олії залежить від того, яким способом її
отримали, – віджимом рослинної
маси пресом чи завдяки екстракції органічними розчинниками.
– Олія, виготовлена першим способом, – дорожча, менш
шкідлива й призначена дл я харчових потреб, а д ругим – містить більше шкідливих речовин
(бензолу, гексану та інших), ї ї
переважно використовують для
технічних потреб.
Найбільш натуральною є червона пальмова олія, для видобутку
якої застосовуються щадні технології, що дозволяють зберегти
більшу частину корисних речовин.
Варто зазначити, що перераховані
вище корисні властивості повною
мірою стосуються саме червоного
масла.
У харчовій промисловості, як
правило, використовують дещо
інший пр од у к т – ра фін о в ану
і дезодоровану олію, що не має ні
кольору, ні запаху. Для даного різновиду характерні ті ж корисні
властивості, що й червоній олії, але
із знижуючим коефіцієнтом, – зазначила Валентина Іванівна.
За словами фахівців, жителі
країн, в яких вона виробляється,
використовують її в їжу щодня,
але у поєднанні зі свіжими овочами та фруктами. Однак найголовніша відмінність їхнього раціону
від нашого полягає в тому, що
вони при цьому не їдять фастфуд
і напівфабрикати. Тобто небезпека для здоров'я настає тільки

тоді, коли цей концентрат накопичується в організмі.
– Але чому ж пальмову
олію так часто і повсюдно
використовують?
Спеціалісти переконані – причина в дешевизні.
– У світі ціна на пальмову
олію традиційно нижча, аніж на
соняшникову. Додатковий плюс –
на відміну від маргарину та інших
популярних замінників, пальмова олія не містить трансжирів,
шкода яких дійсно доведена наукою. Також у складі пальмової
олії виявлені мікронутрієнти:
комфермент Q10, каротиноїди,
токофероли і токотрієноли. Цей
продукт є потужним антиоксидантом, який позитивно впливає
на клітини організму. Він захищає
їх від окислення і згубного впливу
токсинів, запобігаючи тим самим
процесам передчасного старіння.
Це джерело корисних ненасичених
жирів, які життєво необхідні для
нормальної роботи серцево-судинної системи, – зазначила Валентина Свідерська.
Крім того, це один із найкалорійніших продуктів: у 100 г –
майже 900 ккал.
– Це 1/3 добової потреби дорослої людини. Мова тут йде тільки
про сирий продукт, при тепловій
обробці його поживні властивості
майже подвоюються.
Виробники використовують
п а льмов у олію, щоб зни зити
вартість продукції через низьку
купівельну спроможність населення. Адже якщо не буде завозитися пальмова олія, переробники
шукатимуть їй альтернативу й
можуть перейти на маргарин. Це
ще більше лякає. Адже при використанні маргаринів, кулінарних
жирів відразу виникне проблема
з трансжирами, які можуть спричиняти серцево-судинні хвороби
і деякі форми раку, – пояснила
спеціаліст.

Список корисних
властивостей пальмової
олії виглядає
наступним чином:
• Добре втамовує голод. Це
висококалорійний і багатий на
вуглеводи продукт, який пригнічує апетит і швидко дарує
відчуття ситості.
• Покращує роботу мозку.
Оскільки ця олія містить ненасичені жирні кислоти, вона стимулює розумову активність.

• Додає сил. Це можливо за
рахунок того, що до складу продукту входять тригліцериди, які,
потрапляючи в кров, насичують
клітини киснем.
• Очищає організм. Олеїнова
і лінолева кислоти, яких у продукті чимало, необхідні для
зниження рівня шкідливого
холестерину в крові. Це дозволяє попередити різні захворювання серця і судин, тромбоз,
атеросклероз, інфаркт міокарда,
інсульт та інші.
• Піклується про зір.
• Допомагає при виснаженні
організму. Одним з показань до
застосування пальмової олії є
різка втрата ваги. Набрати його
можна за рахунок того, що тут

• Порушення ліпідного обміну,
цукровий діабет;
• Підвищення рівня холестерину;
• Звуження судин і атеросклеротичні процеси;
• Порушення серцево-судинної
діяльності;
• Онкологічні процеси;
• Виникає звикання;
• Зношування і старіння організму.
Використовувати чи ні рослинні олії у виготовленні продукту, виробник не може вирішити
самостійно, адже він керується
державними стандартами. А отже
не може порушити норми, закріплені законодавством, – наголосила Валентина Свідерська.

Пальмова олія – це вид рослинної
олії, яка виробляється з м'якоті
плодів олійної пальми. З насіння
цього дерева отримують пальмоядрову олію. Найбільші виробники
цього продукту – Індонезія, Малайзія, а споживачі – Індія, Китай
і Пакистан. Пальмова олія займає
найбільшу питому вагу в світовому
виробництві олій – 34,7%, а в світовій торгівлі оліями – понад 60%.
міститься багато калорій, які дають енергію.
Користь пальмової олії безсумнівна в тому випадку, якщо
нею не зловживати.
Пальмова та кокосова олії – це
незмінені жири, тому великих
доз трансжирів вони не містять.
А от маргарини, які утворюються
з рідкої олії шляхом гідрогенізації, мають дуже багато цих небезпечних речовин.
– Чим же шкідлива пальмова олія?
– Небезпеку становить те, що
більша частина масел, які продаються, виготовляються методом
так званого гарячого віджимання.
У цьому процесі використовується температурна обробка, під
час якої не тільки втрачається
практично половина всіх корисних речовин, але й відбувається
накопичення в олії концерогенів.
Серед побічних ефектів надмірного
вживання пальмової олії спостерігається:

Отже, однозначну відповідь
на те, чи варто обмежувати використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів,
навряд чи можна дати. З одного
боку – проблема голоду та постійного зростання цін, а з іншого – здоров'я нації та й людства
загалом. Обирати, які продукти
купувати до столу: з пальмовими
чи справжніми жирами – вирішує сам споживач. Спеціалісти,
своєю чергою, переконують, що
несанкціонованого та неконтрольованого поширення неякісних
рослинних олій немає. Найголовніше, що необхідно знати: наше
здоров'я – у наших руках. Читайте етикетки, звертайте увагу на
хитрість виробників, коли вони
замість конкретики пишуть «рослинний жир», а краще – не вживайте фастфуду, напівфабрикати
і частіше готуйте вдома. І тоді ви
точно будете знати, що поклали
собі в їжу і яких наслідків варто
очікувати від вашого вибору.
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Євроінтеграція

Євроінтеграція оцінки впливу на
довкілля: переваги та перспективи
Підписавши Угоду про асоціацію,
Україна взяла на
себе зобов’язання
привести законодавство в сфері охорони
довкілля у відповідність до вимог Європейського союзу.
Це торкнулося й інтеграції
оцінки впливу на довк і лля,
яка безпосередньо стосується
кожного громадянина України.
Адже європейська модель гарантує запобігання негативного
впливу на життєдіяльність та
здоров’я людини від об’єктів
господарської діяльності. Також
дані заходи спрямовані на збереження природних багатств,
забезпечення охорони навколишнього середовища, еколог ічної безпеки та створення
сприятливих умов для життя
суспільства шляхом детального
врахування всіх плюсів і мінусів
господарської діяльності.
Для прикладу, раніше при
екологічно небезпечному будівництві часто ігнорувалися
норми, прописані на законодавчому рівні. На думку громадськості взагалі не звертали
уваги або ж обмежувалися формальними слуханнями. Нова
європейська модель оцінки
впливу на довкілля має на меті
кардинально змінити ситуацію,
дозв ол я юч и г р ома дс ько с т і
брати активну участь та робити зауваження навіть на етапі
планування.

Суть оцінки впливу
на довкілля
Для виконання міжнародних зобов’язань Верховна Рада
України у травні 2017 р. ухвалила закон «Про оцінку впливу
на довкілля», який вводиться
в дію з грудня 2017 року. Європейська модель процедури
оцінки впливу на довкілля замінила екологічну експертизу.
Щоб краще розібратися у суті
та перспективах закону, ми поспілкувалися із заступником
начальника управління екології
та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, начальником відділу оцінки впливу на довкілля Миколою Миколайовичем
Семенюком.
– В Ук раїни є мі жна родне
зобов’язання перед партнерами
ЄС. Враховуючи це, за останні
два роки було провадження та за-

твердження законних актів, що
стосуються саме оцінки впливу
на довкілля. Даний закон вступив у дію 18 грудня 2017 року.
Тобто давалося півроку для адаптації відповідних структурних
підрозділів, які вже формують
е к о л о г і чн у с х е му і п і д х і д д о
оцінки впливу. Також проходили
навчання структурних підрозділів та Міністерства екології
й природні х рес у рсів Ук раїни
щодо адаптації та аналогічного
впровадження оцінки впливу на
дов кі л л я на прик л аді Польщі
та Словенії, – пояснює Микола
Миколайович.
Значною перевагою нового
закону є оцінка наслідків для
довкілля і здоров’я людини,
а також чіткий перелік видів
діяльності, які повинні зробити
оцінку впливу на довкілля.
– Раніш е в е к о л ог і чн о н е бе зп е чні об’єкти в к люч а л ос я
більше 26 напрямків. Будь-яка
діяльність, яка так чи інакше
вплива ла на екологію, була зазначена в цьому списку. У новому ж законі «Про оцінку впливу
на довкілля» напрямків менше.
Просто до деяких помінявся підхід, та їх трішки розширили.
Для прикладу, до введення цього
закону лісові підприємства не
проходили такий вид дозвільної
діяльності, як оцінка впливу на
навколишнє середовище. На сьогодні по Житомирській області
повідомлення уже подали Ємільчинський та Олевський лісгоспи
АПК, – зазначає пан Микола.
Варто також зазначити, що
відповідно до закону розробляються заходи, спрямовані на запобігання, відвернення та уникнення негативного впливу на
довкілля планової діяльності.
Ще одна перевага нового закону – гарантія прозорої процедури участі громадськості
та інших зацікавлених спілок
у процесі оцінки впливу на довкілля. Громадськість має бути
забезпечена безкоштовним доступом до всієї інформації, що
стосується планової діяльності
та громадського обговорення.
Враховуючи все вищесказане,
було створено Єдиний загальнодоступний реєстр з оцінки
впливу на навколишнє середовище. У даному реєстрі громадськість може ознайомитися
з відповідним законодавством,
необхідною інформацією та довідковими матеріалами стосовно процедури оцінки впливу на
довкілля.
– Єдиний реєстр з оцінки
впливу на навколишнє середовище доступний для кожного бажаючого громадянина та суб’єкта
господарської діяльності. Ним

користуватися доволі зручно,
там розміщена вся інформація
та висновки з оцінки впливу на довкілля, – запевняє начальник відділу оцінки впливу на довкілля.
У майбутньому Закон «Про
оцінку впливу на довкілля» дозволить забезпечити прозорість
прийняття рішень, уникнути
невиправданих витрат у процесі реалізації інвестиційних
проектів, запобігти корупції
в процесі прийняття рішень та
виконати зобов’язання України
в рамках міжнародного права.

Процес проведення
оцінки впливу
Процес здійсненн я оцінки впливу на довкілля доволі
клопіткий. Він займає чимало
зусиль та час у. На першому
етапі суб’єкт господарювання
має подати повідомлення про
плановану діяльність, після
цього дане повідомлення потрібно оприлюднити.
– Після публікації протягом
трьох днів суб’єкт господарювання, відповідно до норм закону, має
передати в письмовому варіанті
повідомлення до управління або
до центрального підрозділу Міністерства екології та природних
ресурсів України. Це залежить від
категорії господарської діяльності. Потім суб’єкту господарювання потрібно розмістити протягом трьох днів повідомлення
на території, де можливий вплив
на довкілля, у двох друкованих засобах масової комунікації. Також
варто розмістити текст повідомлення на дошках оголошення або
у інший спосіб, який забезпечить
максимальне інформування населення, – наголошує Микола
Семенюк.
Протягом 20 днів з моменту
опублікування суб’єктом господарювання повідомлення громадяни мають право робити
зауваження та пропозиції до

планованої діяльності та рівня
деталізації інформації. Після
цього уповноважений орган надає умови щодо дослідження та
рівня деталізації інформації,
що потім включається до звіту
про оцінку впливу на довкілля.
Наступний етап – це підготовка суб’єктом господарюванн я самого звіт у з оцінки
впливу на довкілля, який потім подається уповноваженим
органам разом з оголошенням
про початок громадського обговорення. Варто зазначити, що
участь громадськості у процедурі оцінки впливу на довкілля
ніяк не перешкоджає бізнесу,
адже громадськість, так би мовити, не голосує за діяльність.
Громадськість робить зауваження та пропозиції, які потім розглядаються. Вона може
надати будь-яку інформацію,
аналіз або власні думки про
планову діяльність. Проте це
не затримує процес розробки
та погодження проекту, адже
у законі чітко прописані строки
та способи участі громадськості,
обов’язки сторін і способи захисту порушених прав.
У подальшому аналізується
інформація, зазначена у звіті,
та додаткова інформація, яку
надає суб’єкт господарювання.
І тільки тоді надається висновок
оцінки впливу на довкілля.
– Проте є нюанс: сам процес
отриманн я певних погоджень
зат яжний. У нас об’єкти господарювання ідуть зворотнім
шляхом. Спочатку вони отримують дозвіл, а потім починається
процедура погоджень тих документів, які необхідно, – розповідає начальник відділу оцінки
впливу на довкілля.

Стратегічна
екологічна оцінка
Україна прийняла ще один
євроінтеграційний закон «Про

стратегічну екологічну оцінку».
Він регулює відносини у стратегічній екологічній оцінці проектів документів державного
планування та затвердження
документів державного план у ванн я. Мета даного зако ну – підтримка сталого розвитку
шляхом забезпечення охорони
довкілля, безпека здоров’я людей і, звісно ж, інтегрування екологічних вимог під час підготовки й затвердження документів.
Стратегічна екологічна оцінка здійснюється щодо схем,
планів, стратегій, містобудівної
документації, програмних документів, загальнодержавних програм. Однак потрібно розуміти,
що стратегічна екологічна оцінка не замінює оцінку впливу на
довкілля. Хоча це два механізми екологічної оцінки, проте
вони значно відрізняються, як
за типом діяльності, так і за
сферою охоплення. Стратегічна
екологічна оцінка здійснюється раніше, ніж оцінка впливу
на довкілля. Вона звужує та
більш чіткіше визначає сферу
охоплення оцінки впливу на довкілля та робить планування
значно ефективнішим та дешевшим, що є вагомим плюсом.
У рамках процедури стратег ічної еколог ічної оцінк и
відповідальним за розробку
звіту є замовник документів
державного планування. Це
може бути як орган виконавчої
влади, так і орган місцевого самоврядування. Замовник займається розробленням звіту про
стратегічну екологічну оцінку,
проводить громадські обговорення документа планування,
консультується з органами виконавчої влади.
Вагомою перевагою закону
«Про стратегічну екологічну
оцінку» є оцінювання наслідків
виконання документів державного планування для довкілля,
а також оцінювання здоров’я
населення, розробка заходів запобігання та зменшення можливих негативних наслідків.
Враховуючи те, що наша
країна знаходиться лише на
початку впровадження екологічних реформ, процес буде
довгим і складним. Проте потрібно трішки зачекати, аби
побачити перші результати від
євроінтеграційних законів.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
"Просування реформ у регіони"
за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу.
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Головине зустрічало

«АКАДЕМІЮ ЗІРОК»
нових танцювальних композицій соціальної тематики, які порушили проблеми
самореалізації молоді через приналежність до різноманітних субкультур.
Лауреат щорічного відкритого конкурсу патріотичної пісні "Пам'ять жива"
Юлія Нагорна просто "завела" глядачів
сучасними обробками відомих українських пісень. Вразив своєю ліричністю виконання пісень соліст житомирської студії
"Акорд" ЖДТУ, співак Денис Любченко.
Молодіжні композиції виконали лауреати регіонального фестивалю молодіжної пісні "Зоряні надії" – учасники
проекту "Академія зірок" Ольга Рибчин-

За підтримки управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної
державної адміністрації 25 квітня 2018
р. молодь смт Головиного Черняхівського
району зустрічала численних вихованців творчого проекту "Академія зірок ",
учасників щорічної молодіжної патріотично-мистецької акції "Молодіжна толока‑2018" – житомирську творчу молодь
з мистецького об'єднання "Шоу Сергія
Вікторова".
Спочатку на майдані біля Головинського вищого професійного училища
нерудних технологій місцеві студенти та
учні під керівництвом тренерів та учасників житомирської майстерні танцю
"T-Squad" провели патріотичний флешмоб "Живий прапор України – символ
єдності держави!" Наприкінці руханки

присутнім вдалось разом побудувати
великий символічний прапор України.
Після цього відбулось чудове свято вареників, підготовлене студентами Головинського училища.
А через деякий час у глядацькій залі
Головинського училища зібралося чимало молоді, щоб переглянути велику
молодіжну програму учасників мистецького проекту "Академія зірок".
Спочатку артисти нагадали про трагічні події Чорнобильської трагедії та
її героїв, імена яких назавжди закарбувались у серцях українців. Прозвучала
пісня з символічною назвою "Прошу
в неба й землі" у виконанні молодіжної
співачки Анастасії Затолюк.
Вихованці танцювальної майстерні
"T-Squad" представили глядачам низку

ська, Наталя Пацьола та солістка "Брендстудіо" Марія Рудая.
Наприкінці мистецької програми
подарунком для головинських поціновувачів естрадного мистецтва став виступ
відомої молодіжної поп-групи "Крісті"
з новими піснями українських авторів.
А фінальна пісня "Нехай квітує Україна" зібрала на головинській сцені більше півсотні учасників акції "Молодіжна
толока‑2018".
Патріотично-мистецька акція "Молодіжна толока‑2017" відбулась завдяки підтримці Черняхівської районної державної
адміністрації.
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Туризм

ФЕСТИ ТРАВНЯ:
смаколики, лицарські бої
та ніч у Луцькому замку
Аліна Бойко

Поки житомиряни
розмірковують над
погодою на травневі
свята, відпочинком
і можливостями
весняних міні-відпусток, «20 хвилин»
підготували підбірку
фестивалів, які варті
вашої уваги.

фестивалю спеціально створена
дегустаційна комісія обиратиме найкращі вина – винороби
отримають "золоті", "срібні" й
"бронзові" відзнаки.
У медових павільйонах, що
розташовуються навколо льохів,
бджолярі пропонують найпопулярніші медові продукти – квітковий, "майський", липовий мед,
пилок, віск, медові соти і навіть
медовуху. Крім того, гості фестивалю матимуть можливість
придбати сувеніри, солодощі,
молочні делікатеси (вурду, бринзу, домашній сир), продукти
закарпатських сироварень, посмакувати шашликами, печеною

Кожна команда демонструє
певн у епох у. На показових
виступах бійці відтворюють
бойові позиції свого загону.
Прикрасою дійства є рицарські
поєдинки – повноконтактні бої
без жодної театральності чи
компромісів. Справжніми є обладунки, зброя і травми – лицарі б'ють не жартома, в удар
вкладають усю силу. Між боями лицедії розважають публіку танцями, а музиканти
діляться у баладах давніми
історіями минулих часів.
На фестивалі готуватимуться
смачні страви за старовинними рецептами. Кожен учасник
фестивалю зможе відчути побут
доби та побувати у середньовічному таборі, взяти участь
у забавах того періоду, постріляти з лука та арбалета, долучитися до майстер-класів танцю
та різних ремесел, придбати
оригінальні речі на ярмарку.
У вечірній час пітьму розженуть вогні фаєр-шоу та звуки
середньовічних музик.
Срібний Татош – закарпатський пегас, символ чистоти,
благородства, вірності і честі,
запрошує вас поринути у середньовічну містерію, світ легенд
та героїв.

Фестиваль
«Кубок Поділля 2018»
Гастрономічний фестиваль
вина та меду
"Сонячний напій"
Місце проведення:
м. Ужгород, Закарпатська обл.
Традиційно на початку травня Ужгород запрошує жителів
і гостей Закарпаття скуштувати
натурального вина та меду на
фестивалі "Сонячний напій".
У фестивалі беруть участь
кілька десятків виноробів краю.
У старовинних королівських
підвалах (відомі під назвою
"Совине гніздо") можна безкоштовно продегустувати понад
50 якісних і "правильних" вин,
купажні вина на основі європейських сортів винограду та
ексклюзивні авторські купажі
(наприклад "Чорний принц",
"Сонце в бокалі", "Космічне",
"Жужіка ти солодка").
Фестиваль приділяє велику увагу культурі споживання
вина – організатори обіцяють
подбати про ск ляні келихи
з атрибутикою свята замість
пластикового посуду. Під час

рибою, картоплею, бограчем та
іншими традиційними стравами Закарпаття.
Зах і д с у провод жуєтьс я
культурно-розважальною програмою, різноманітними атракціями, виступами художніх колективів та розіграшем цінних
призів. Гайда смакувати Закарпаття!

Фестиваль
"Срібний Татош"
Місце проведення: смт. Чинадієво, Закарпатська обл.
Якщо після галасливих травневих вихідних вам захочеться
душевно відпочити у дружньому
товаристві, поніжитися на сонечку, послухати музику, тоді
запрошуємо на єдиний в Закарпатті фестиваль "Срібний
Татош" – свято краси, шляхетності, лицарства та романтики.
Щоб відтворити дух старовини, до фортеці Сент Мік лош, що на Мукачівщині,
з'їжджаються лицарі з України, Словаччини та Угорщини.

Місце проведення:
м. Кам'янець-Подільський,
Хмельницька обл.
Міжнародні змагання з повітроплавання «Кубок Поділля
2018» та фестиваль «Назустріч
Сонцю» пройдуть в Кам’янціПодільському 18–21 травня.
Фестиваль «Назустріч Сонцю» – це триденне свято повітряних куль, який традиційно про-

ходить в Кам’янці-Подільському
в другій половині травня під час
Дня міста.
Фестиваль повітряних куль
у Кам’янець-Подільському проводиться з 1998 року. У заході
зазвичай беруть участь 10–15
екіпажів теплових аеростатів.
«Кубок Поділля 2018» збере
екіпажі з України та з-за кордону. Буде проведено декілька
польотів над Кам’янцем та околицями – пілоти битимуться
за традиційний Кубок Поділля
та призи.
Ранкові польоти зазвичай
провод ятьс я о 5:30, а вечірні – о 18:30. Завершенням свята
повинен стати Нічний Старт
повітряних куль. Пілоти змагаються з вітром та один з одним,
а глядачі можуть спостерігати
за цим неймовірним небесним
дійством, а також, за бажанням,
безпосередньо відчути ейфорію
польоту та на власні очі побачити красу Кам'янця з висоти
пташиного польоту!

Арт-шоу
"Ніч у Луцькому замку"
Місце проведення:
м. Луцьк, Волинська обл.
Час наче й справді повернув
назад: лицарі, князівни, таємничі
постаті в давніх підземеллях та
безліч коронованих осіб. І галасливий ремісничий ярмарок, де
кожен охочий може власноруч
змайструвати горня, торбинку
з жита і ромашок чи підкову на
щастя. Ліпшого уроку історії годі
й бажати. Бенкет у замку теж
у давньому стилі: запечені в соломі коропи, м'ясо на рожні. Все
це можна відчути, побувавши на
арт-шоу "Ніч у Луцькому замку".
А починається шоу так – у театралізованій формі королівська
знать зустрічає гостей дійства. На
території замку працюють майданчики ковалів, художників, відбуваються лицарські бої. Давню
епоху відтворюють середньовічні
музиканти, ремісники та клуби
історичної реконструкції.
Містичності та загадковості
заходу додають вист упи етно-формації та театру вогню.
Велику цікавість у відвідувачів
викликають містична феєрія
"Нічні янголи", театралізовані
екскурсії "Крізь віки" та "Легенди
замку Любарта". Сучасне музичне
мистецтво представляють відомі
гурти України та закордоння.
Усю ніч у Луцькому замку
відбувається ярмарок майстрів
народної творчості, середньовічні розваги, презентація напоїв
і страв за давніми рецептами.
Відвідувачі даного дійства хмеліють не від медовухи, що пропонується, а від веселощів. Тож
вирушаймо на це чудове дійство!
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ВАНТАЖНИКІВ ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 9000ГРН.
ОБОВ`ЯЗКИ: РЕМОНТ, СОРТУВАННЯ ПІДДОНІВ,
ЗАГРУЗКА-ВИГРУЗКА МАШИН ЕЛЕКТРОРОКЛАМИ. 0667583958, 0689468981,0930351703
ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ
ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WH
ATSAPP),0994313922(ВАЙБЕР)
• Водії. Довготривалі відрядження в Європу. Заробітна
плата 60.000 грн. 0990298473,0985820766

1.1. Пропоную

ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД
11000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВАНТАЖНІ РОБОТИ, БЕЗКОШТОВНИЙ ПІДВІЗ. 0667583958,
0689468981,0930351703

• "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ ПО
УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 ГОД.,
ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. (095)(097)(093)2261010

• Двірники, прибиральниці, оператори підлогомийної
машини на роботу в м. Київ. Висока заробітна плата.
Надаємо житло. 0673417292

1. РОБОТА

АВТОСЛЮСАРІ У М. КИЇВ. ВИМОГИ: БАЖАНО
ДОСВІД РОБОТИ ТА БАЖАННЯ РОЗВИВАТИСЯ.
МИ ПРОПОНУЄМО: СТАБІЛЬНУ ЗАРПЛАТУ, КОМФОРТНІ УМОВИ, НАВЧАННЯ, ЖИТЛО. 0675721961
• В БУТІК ОДЯГУ (ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ГЛОБАЛ")
ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРАФІК РОБОТИ З
9.00 ДО 20.00. ПОЗМІННО 2/2. З/П 18 ГРН./ГОД.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА НОМЕРОМ 0985180106
• Вальники,бензоп-ки,пилорамники,трактористи,
звар.,механіз.на заготівлю і переробку лісу. Житом.
обл.,з/п висока. 0968919614.

• Кухарі, офіціанти, охоронці, працівники на пляж, працівники для миття і прибирання, різноробочі в ресторан
Дніпровська Рів`єра. Робота в м. Київ. Іногороднім надаємо житло. 0635381777

МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ (ВОДІЇ) КАТ. Е.
РОБОТА ВІДРЯДНА. З/П ВІД ВИРОБІТКУ. ДЕТАЛІ
ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. НАША АДРЕСА: М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 81. 0677584536
• Мийники потрібні на автомийку в м.Київ. Можливо
без досвіду роботи. Житло надається. Заробітна плата
від 8000-30000грн(до 30% від виробітку). 0981080000,
0951640404,0638954850

• Молодші інспектори відділу режиму і охорони потрібні
на роботу. Вимоги: несудимі, фізично здорові. Г/р 1/3.
З/п від 7000грн. 0974870271
• Мясопереробне підприємство запрошує сортувальників, пакувальників, вантажників, обвалювальників
мяса. Забезпечуємо житлом. Офіційне працевлаштування. З/П від 8000 грн. Звертатись за телефоном.
0678690564,(044)5660057

• НАДАЄМО ЖИТЛО І РОБОТУ ДЛЯ СІМЕЙНОЇ ПАРИ
(50 КМ ВІД М. КИЇВ), ЯКА БАЖАЄ ПОСТІЙНО ЖИТИ
І ПРАЦЮВАТИ В ЗАМІСЬКІЙ САДИБІ. АКТИВНІ,
ПРАЦЬОВИТІ ЧОЛОВІК І ЖІНКА. ДОСВІД ВЕДЕННЯ
ПРИСАДИБНОГО ГОСПОДАРСТВА (БУДИНОК, САД,
ГОРОД 30 СОТОК). 0681242420

НА РОБОТУ ПОТРІБНИЙ СЛЮСАР ТА АВТОКРАНІВНИК 0977912897 ЛЕОНІД
ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 0974823119ЛАРИСА
• Офіційне працевлаштування в країнах Європейського
Союзу (Німеччина, Швеція, Норвегія, Литва, Латвія),
Ліцензія № 938 від 02.06.2017р. 0673269609,0995195111
• Охоронник, 7400 грн. за місяць. Вахтовий метод
роботи. Проїзд та проживання за рахунок фірми. Довідки за 0730230982
• Охоронники, оператори відеонагляду. Чоловіки та
жінки. Робота в м.Київ. З/п від 8200 грн. Без д/р. та мат.
відповідальності. Вахта! Денні, добові зміни. Житло і
форму надаємо. 0975888794,0991535053
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ОХОРОННИКИ МІЦНОЇ СТАТУРИ ПОТРІБНІ В
ОХОРОННУ КОМПАНІЮ ДОБЕРМАН. ВАХТА.
ЖИТЛО + ФОРМА НАДАЄТЬСЯ. ОБ`ЄКТИ В М.
КИЇВ. ВЧАСНА ВИПЛАТА З/П + АВАНС. ОПЛАТА
ВІД 350 ГРН/ДОБА. 0995131422
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ
МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ
І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928
ОХОРОНЦІ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ РОСАВА. ВАХТА В М. БІЛА ЦЕРКВА.
Г/Р- 15/15, 30/15. З/П ВІД 7000 ГРН/МІС. ЖИТЛО
ТА СПЕЦОДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО. 0679110959, 0503586564 ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 0502396115НАТАЛЯВІКТОРІВНА
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ ТРЕБУЕТСЯ С
ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ, ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. УЛ.Б.БЕРДИЧЕВСКАЯ
27А(ВОЗЛЕ КАФЕ КВАРЦ). 0672423332
ПОДБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЮ. РАБОТА В
ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ. ДОХОД ДО 5 000 ГРН
+ ПРЕМИИ. ОБУЧАЕМ. 0988219246;0631326288

ПОСУДОМОЙЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕСТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0974823119
• Працевлаштування в Польщі по біометричному
паспорту і робочим візам. Завжди правдива інформація про вакансії. Відкриття віз! Офіційне оформлення.
Широкий вибір вакансій. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676705141,0508316355
• Працівники в офіс, нормований графік, заробітня
плата від 5000 грн. 0680191605

ПРИБИРАЛЬНИЦІ(-К) В РЕСТОРАН. ХОРОШІ
УМОВИ РОБОТИ. 0974823119
• Пропоную роботу, підробіток. Гнучкий графік роботи.
0976897544
• Работа в Польше, Литве. Все затраты в кредит.Воеводские приглашения Большой выбор вакансий. З/п от 18
000 грн. Бесплатное проживание. Лиц. серия АЕ №460927
от 25.11.2014г., 0937550595, 0677550595,0667550595
• Разнорабочие, инструментальщики. Работа в
г.Житомир. З/п по согласованию. 0975171263
• Регіон. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur parfum
за легко продаваємими укр.цінами. Високий заробіток,
вільний графік, колекція з 75 видів ж/ч запахів. Повна/
часткова зайнятість для енергійних, ініціативних і професіоналів. 0990140026;0989489508

ПОМІЧНИК ПОВАРА В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА
0974823119ЛАРИСА

• РІЗНОРОБОЧІ-ЗВАРЮВАЛЬНИКИ ПОТРІБНІ НА
ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ В ЖИТОМИРСЬКУ ОБЛАСТЬ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ,
ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. З/П
ВИСОКА ТА ГІДНА. 0675851305,0634767377

• Пральному комплексу: різнороби, водії, менеджери,
механіки, бригадири. Б/к житло, проїзд, харчі. Київська
обл,с.Щасливе. 0978032475

• Робота. Польща. Ч/Ж/пари (зварювальн., електрики, будівельники, швачки, покоївки). ЗП від 12000грн.
rabota-europa.com.ua, 0968475954

19

WWW.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 9 травня 2018

В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);
- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);
- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ
ПОСУДУ);
- БАРМЕН
- ОФІЦІАНТИ

Г/р позмінний, заробітня плата - ставка+%.
Робота в центрі міста

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

РОБІТНИКИ В ЯГІДНИЙ РОЗСАДНИК (КИЇВСЬКА
ОБЛ, МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, С. РОЖІВ). ЧОЛ/ЖІН.
ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО.
ПОСАДКА, ОБРІЗКА, САПАННЯ, МОТОКОСА, МОТОБЛОК, ОПРИСКУВАЧІ. З/П 300-500 ГРН/ДЕНЬ
(ВІД ВИРОБІТКУ). 0509210453,0967500769
СЛЮСАР-УНІВЕРСАЛ, МОТОРИСТ, ХОЛОДИЛЬЩИК З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТО! ТЕРМІНОВО В КИЇВ. ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНЕ, РОБОТА ВАХТОВО, НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ, ОПЛАТА
СВОЄЧАСНА 50% ВІД ЗАКАЗ-НАРЯДУ! ДОСВІД
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0673444243
• СПЕЦІАЛІСТ З МЕД. ОСВІТОЮ НАБИРАЄ ГРУПУ МАСАЖИСТОК. СЕЗОННА РОБОТА НА УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ. ОПЛАТА ДОСТОЙНА.
0987991399,VIBER+201095223262
• Спеціалісти всіх будівельних спеціальностей ( малярів-штукатурів, різноробочих, зварників-монтажників
та інших). Надаємо місце для проживання. 0960853757

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ПОТРІБЕН НА СТОЛЯРНЕ
ВИРОБНИЦТВО ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ. З/П ДОГОВІРНА. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. М.ВИШНЕВЕ 0675098535
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Житл. буд. заг.пл. 55,4 м.кв. із надвір. споруд., за адресою: Житомирська обл.,
Пулинський р-н,с. Івановичі, вул. Калініна, 27. Дата торгів: 28.05.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №275572;
2. Земел. діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820983601:01:001:0387, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 202. Дата торгів: 01.06.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №277318 (уцінено лот № 270082);
3. Земел. діл. пл. 0.25 га, К/№: 1820982001:01:001:0091, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 26. Дата торгів: 01.06.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №277317 (уцінено лот № 270075);
4. Земел. діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0090, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 25. Дата торгів: 01.06.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №277315 (уцінено лот № 270073);
5. Земел. діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0092, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 20. Дата торгів: 01.06.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №277314 (уцінено лот № 270085);
6. Нежилі прим. 27 заг.пл. 63,5 кв.м.; прим. 28 заг.пл. 15,3 кв.м.; прим. 45 заг.пл.
4,0 кв.м.; прим. 46 заг.пл. 4.0 кв.м.; прим.47 заг.пл. 169.3 кв.м.; прим. 48 заг.пл. 82.1 кв.м.
та част. прим. 44 заг.пл. 44.9 кв.м. Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська,
81. Дата торгів: 01.06.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №277311
(уцінено лот № 270078);
7. Нежитл. буд., картоплесховище, заг.пл. 1321.1 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Мурованка, 13 Б. Дата торгів: 01.06.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №277312 (уцінено лот № 270072);
8. Будинок житл. заг.пл. 68.1 кв.м. з надвірними буд. і споруд. та земел. діл. пл.
0.10 га К/№ 1810700000:01:019:0051 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров.
Сосновського, 13. Дата торгів: 01.06.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №277346 (уцінено лот № 270657);
9. Нежитл. буд. гараж, заг.пл. 461.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата торгів: 01.06.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №277335 (уцінено лот № 270259);
10. Нежитл. буд., прим. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,І, заг.пл. 991.1
кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Зелена,15. Дата торгів: 01.06.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №277325 (уцінено лот № 270406);
11. Земел. діл., пл. 0,1000 га, К/№ 1822081200:03:001:0237, за адресою: Житомир.
обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл.179. Дата торгів: 01.06.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №277320 (уцінено лот № 270529).

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ
ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП
АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬНИКІВ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ТОРГОВІ ЦЕНТРИ ТА СУПЕРМАРКЕТИ
М.КИЄВА. ГРАФІК РОБОТИ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. ОПЛАТА ПРОЇЗДУ ДО КИЄВА. З/ТА
5700-10500 ГРН./МІС. 0730307424
• ТЕРМІНОВО! В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.ВАТУТІНА
ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. Г/Р З 7.00 ДО 19.00 І З 8.00
ДО 20.00. ПОЗМІННО 2/2. З/П ДОГОВІРНА ВІД 3000 ГРН.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА НОМЕРОМ 0985180106
• ТОВ БАЯРД ГРУП ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ, ОХОРОНА ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛ. ВАХТА
30Х10; 40Х10;50Х10; 60Х10. ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. З/П 7100-14500ГРН БЕЗ ЗАДЕРЖЕК!!! +
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПРЕМИИ. ДОРОГА ОПЛАЧИВАЕТСЯ!
0674437377,0674098621,АНДРЕЙ

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПОШИВ
СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270
• Швея требуется в мастерскую. Опыт работы приветствуется. Г/р по собеседованию. З/п сдельная.
0985008108

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.10. Продам Дачі
• Будинок с.Гоголеве, 15 км від Миргорода Полтавської
обл., всі зручн., інтернет, супутн.ТБ, кондиц., 27 сот.,
гараж, сарай. 0977841491

• Лозове, Деражнянський р-н, 1-к кв., 30 хв. електричкою від Хмельницького, інд./оп., всі зручності, 155000
грн. 0973893652.

2.16. Здам в оренду
• З Д А Ю П О Д О Б О В О 1 - К І М . К В . ГА Р Я Ч А
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ,
В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМ
В,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНДА,МЕРС.,МІЦ
УБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН,
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ,
ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ,
ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. (063)2020817,(098)4491775

3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, в робочому стані, можливо, нерозмитнені, до 2017 р. 0988605070.
• Викуп авто, дорого, в робочому стані, можливо, неробочі. 0678903718,0687801123

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ
ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО
ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО
ТА ДОРОГО. 0677459877, 0632439432,0687905005
• Куплю електродвигуни, редуктори, насоси, тельфера, холодильне обладнання, силові трансформатори,
пускачі, автомати, компресора, генератори, підшипники.
0671885230

• Куплю полуприцеп АЛКА-13, ОДАЗ, Тірасполька або
аналогічні. Газель-3307 бортову на з/ч, можливо не на
ходу. Неліквіди верстатів, обладнання, оснастку, инструмент б/в. 0674201570
• Куплю токарську оснастку, верстати, лещата, патрони, фрези, свердла, розгортки, плашки, мітчики, різці.
Слюсарно-монтажний, вимірювальний інструмент та ін.
Електродвигуни, редуктори, компресори. Фото на пошту:
sky85593@gmail.com, 0968709687

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ,
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (0
50)9242613,(050)5158585,(067)9040066
• Причепи тракторні (самоскидні) 2ПТС-4, 2ПТС-5,
3ПТС-12 (нова гума і металеві борти, пакет документів).
(050)6146423.(096)0795238
• Сівалка УПС-8(6),СУПН-8(6). Культиватор КРН5.6(4.2), КСО-4,0. Борона АГ-2.1-3.0. Після кап.
рем."Тодак-8",СЗ-3.6(5.4). 0677801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

• Запчастини МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Поршнева група Кострома, гільза Конотоп, поршень, поршневі
кільця, пальці, комплекти прокладок двигунів, КПП,
мостів, вкладиші Димитровград, Тамбов, фільтра.
0675702202,0507190074

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕСПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82,
ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211,(097)4742272.
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2. www.frezer.com.ua,
0961059178,0473631062
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор: ALKA-13, ОДАЗ,
Тіраспольку, термичку, ізотермічний фургон, вагончик, побутівку, контейнер, фургон (будка КАМАЗ/МАЗ).
0674201570

4.13. Зварювальні роботи.
Послуги
• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам. Доставка по всій Україні. Сайт: KOVOSVIT.NET.
0966406564;0443792466

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ
СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,0677723483
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її
впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Приватне підприємство «Леся»
12100, м. Житомир вул. Покровська 54-А, контактний телефон
(0412) 47‑39‑95
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність полягає в розробці та рекультивації Південної
частини Східної ділянки № 2 Шадурського родовища габро з метою видобування блокового каменю у зв’язку з виділенням даної частини в окремий
об’єкт надрокористування в Хорошівському районі Житомирської області.
Розробку ділянки передбачено проводити згідно геологічних запасів,
апробованих протоколом УкрДКЗ № 3990 від 04 липня 2017 р. та наданих
спеціальним дозволом № 6239 від 28 грудня 2017 р. Державною службою
геології та надр України надрокористувачу для видобування.
Корисною копалиною на родовищі є дрібно-середньозернисте темносіре масивне, слабо тріщинувате незмінене габро, придатне для блочної
сировини з метою одержання облицювальних та будівельних виробів.
Відходи від видобування і виколювання блоків придатні для виробництва щебеню та каменю бутового.
Після закінчення видобування корисної копалини передбачається проведення рекультивації земельних площ порушених гірничими роботами,
отриманих у тимчасове користування.
Технічна альтернатива 1:
Приймається транспортна система розробки родовища відкритим
способом із зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Видобування з масиву гірських порід незміненого габро передбачається
шляхом відокремлення невибуховим способом монолітів – значних об’ємів
гірських порід. Відокремленням від масиву монолітів можливих розмірів
передбачається використання передових технологій з використанням
канатно-різальних машин і мобільних бурових установок з використанням
невибухових руйнівних засобів. На допоміжних роботах – відриву монолітів від масиву та транспортуванні видобутих порід і блочної продукції,
передбачено використання колісних фронтальних навантажувачів та
гідравлічних екскаваторів.
Технічна альтернатива 2:
Враховуючи набутий значний досвід у видобуванні блокового каменю
в даному регіоні та незначний термін виконання рекомендацій п. 3.11
протоколу УкрДКЗ № 3990 від 04 липня 21017 р. – протягом трьох років
інші альтернативи не розглядаються, але можуть бути винесені на розгляд
в зв’язку з виробничою діяльністю, пов’язаною з появою більш передового
і прогресивного способу видобування блокової сировини.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Щодо територіальної альтернативи 1:
В адміністративному відношенні Шадурське родовище габро знаходиться в 1,5 км на північ від с. Шадура Хорошівського району Житомирської
області. Родовище розташоване на малопродуктивних землях Хорошівської
об’єднаної територіальної громади (бувшої Краївщинської сільської ради).
Цільове призначення земель – землі промисловості.
Обмеження щодо територіальної альтернативи 1 не розглядаються
у зв’язку з тим, що територіально Південна частина Східної ділянки № 2
Шадурського родовища габро розташована в межах наданої ліцензійної
ділянки, наданої ПП «Леся». Площа ліцензійної ділянки – 3,0 га.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш
важливим із соціально-економічних факторів є створення нових робочих
місць та можливість поповнення місцевого бюджету (в т. ч. сплати рентної
плати за користування надрами та оренду землі), а також поліпшення
загальної соціально-економічної ситуації в районі із забезпечення каменепереробної та будівельної галузей місцевою сировиною.
Вдосконалення системи контролю за станом відходів, способами їх
тимчасового зберігання та вивезення забезпечують мінімальний залишковий
рівень впливу планової діяльності на умови життєдіяльності місцевого
населення та його здоров’я.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Балансові геологічні запаси незміненого габро в щільному тілі Південної
частини Східної ділянки № 2 Шадурського родовища становлять 262,0 тис.
м3, за категорією С1. Вихід блоків – 22,5%. Забезпеченість запасами складає
19,6 роки.
Видобування корисної копалини передбачається до абсолютної відмітки
+ 190,0 м, середня глибина гірничої виробки 18,0 м, потужність корисної
копалини 14,1 м.
Середньорічна виробнича потужність видобутку по гірничій масі
20,0 тис.м3, по розкривних породах – 7,0 тис. м3.
Породи кар’єру по природній радіоактивності відноситься до 1 класу
застосування і придатне для використання в усіх видах будівництва без
обмежень.
Режим роботи кар’єру по видобутку – 260 днів на рік, при п’ятиденному
робочому тижні в одну 8 годинну робочу зміну. Термін служби кар’єру
складе 13,9 роки.
Площа ліцензійної ділянки – 3,0 га, проектного гірничого відводу –
2,63 га, кар’єру – 2,50 га. Площа земель, необхідних для розміщення виробничих об’єктів та розташування відвалів видобутих гірських порід становить
5,6 га. Перед проведенням гірничих робіт на земельній ділянці площею
5,05 га передбачається зняття грунтово-рослинного шару потужністю 0,2 м
з подальшим його зберіганням і нанесенням на рекультивовані ділянки.
Сумарний водоприплив у кар’єр (грунтових вод і атмосферних опадів)
на кінцевий етап відпрацювання корисної копалини очікується на рівні
31,0 м3/доб. Очищення кар’єрних вод від завислих частинок і нафтопродуктів
передбачається у ставку відстійнику. Очищені кар’єрні води скидатимуться
у природну водойму р. Іршиця.
Основною виробничою зоною з видобування блокового каменю Південної частини Східної ділянки № 2 Шадурського родовища габро є сам
кар’єр, який у відповідності до ДСП № 173–96, відноситься до ІV класу

підприємств з виробництва руд та нерудних копалин. Санітарно-захисна
зона кар'єру складає 100,0 м.
Заправка автотранспортних засобів передбачається на АЗС, гірничовидобувного устаткування – автозаправником.
Для зменшення обсягів викидів пилу при проведенні гірничо-видобувних робіт здійснюватимуться полив водою під’їзних і кар’єрних доріг та
розвантажувально-навантажувальних площадок, а також пилоподавлення
при поливі кар’єрних доріг.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні обмеження:
– при експлуатації об’єкта передбачається дотримуватись нормативів
екологічної безпеки;
– викиди від стаціонарних джерел в атмосферне повітря здійснюватимуться за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин, які не
повинні перевищувати гранично-допустимі показники;
– скиди забруднюючих речовин (кар’єрних вод) у відкриті водойми
будуть здійснюватись лише при наявності погоджених умов скидів очищення
та вмісту їх до гранично-допустимих показників;
– дотримання захисних зон;
– здійснення оцінки радіологічного стану видобувних гірських порід.
Щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження щодо територіальної альтернативи 1 не розглядаються
у зв’язку з тим, що територіально Південна частина Східної ділянки № 2
Шадурського родовища габро розташоване в межах існуючої ліцензійної
ділянки ПП «Леся».
Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території
за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
При розробці родовища враховано:
– зняття, складуванням та зберігання грунтово-рослинного шару
із засівом його травами та подальшим використанням на рекультивації
відпрацьованих земельних ділянках;
– захисту проектованої території від несприятливих природних явищ
(зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо), що будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування та наявної
інфраструктури;
– прокладка під’їзних шляхів та запобігання пилоутворення на них;
– встановлення попереджувальних, захисних та огороджувальних
конструкцій;
– облаштування проммайданчика для стоянки і дрібного ремонту
та обслуговування
гірничо-транспортних засобів;
– зберігання відходів, встановлення біотуалетів;
– відновлення використаних земель з проведенням їх рекультивації;
– здійснення маркшейдерсько-геологічних робіт;
– створення ефективної системи моніторингу довкілля направленого на
запобігання аварій, їх обмеження та ліквідації.
Щодо технічної альтернативи 2: не розглядалася.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні,
археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі
згідно чинного законодавства в межах наданої ліцензійної ділянки.
Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної та територіальної альтернативи 1:
Можливі впливи планованої діяльності з експлуатації родовища
на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат: – локальне підвищення температури повітря
та природних водних об'єктів не очікується. Локальне підвищення вологості
повітря не прогнозується.
Геологічне середовище: Порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих виробок. Порушення
гірського масиву на глибину до 20 м.
Водне середовище: Вплив на поверхневі та підземні води в районі розробки Південної частини Східної ділянки № 2 Шадурського родовища габро.
Повітряне середовище: Викиди забруднюючих речовин при проведенні розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, та двигунів автотранспортних засобів, гірничо-видобувного
устаткування, зварювальних робіт та здуванні пилу з відвалів кар’єру.
Шумове середовище: Пов’язане з роботою гірничо-транспортних
засобів та ремонтних робіт.
Грунти: порушення грунтового покриву при його знятті на Південній
частині Східної ділянки № 2 Шадурського родовища габро та його збереженні для проведення технічної та біологічної рекультивації.
Рослинний і тваринний світ: тимчасове збіднення флори і фауни.
Техногенне середовище: утворення виробничих і побутових відходів.
Щодо технічної та 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: Планова діяльності
належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із
ч. 3 ст. п. 3 ст. 3 Закон України " Про оцінку впливу на довкілля", № 2059-VIII
від 29 травня 2017 року (видобувна промисловість: видобування корисних
копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються
землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних
ділянок з відповідним цільовим використанням).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 29 травня 2017 року, а саме:
геологічне середовище; природне середовище; поверхневі та підземні
води, грунти, ландшафт, рослинний та тваринний світ, соціальне та
техногенне середовище.
До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою
деталізацією наступні планові показники:
– опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої
діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності;
– опис поточного стану довкілля та факторів довкілля;
– оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище,
атмосферне повітря, поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний та
тваринний світ, техногенне середовище, соціальне середовище;
– опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення,
уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля,
у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
– зауваження та пропозиції, які надійдуть в результаті громадських
обговорень.
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 відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно 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 попереднім підпунктом;
– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість
чи обгрунтовує 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 цій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту із оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість
подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
планованої діяльності на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього
повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля
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 унікальний номер,
присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений
у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду
Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони
будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень
і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково
або обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані
в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде рішення Держохоронпраці
в Житомирській області про початок розробки Південної частини Східної
ділянки № 2 Шадурського родовища габро (вид рішення, згідно частини 1
статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля»).
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
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, що розташоване за адресою: 10014, м. Житомир,
вул. Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.
zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
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ПрАТ
«Житомирський завод огороджувальних конструкцій»

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ПРОДАЄТЬСЯ:
Металевий каркас будівлі з гнутих замкнутих профілів,
коробчастого перетину розміром 18х72х8,7 м у розібраному
вигляді.
Крок рам – 6 м. Колони будівлі розраховані під опорний
мостовий кран в/п 8 т, з міжколійним прольотом 16,5 м.

ДЕШЕВО!
Адреса: м. Житомир, вулиця С. Параджанова, 89.
Телефони для довідок: 067-411- 85-70; 067-412- 31-67

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

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

6. ПОСЛУГИ

• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАПРАВКА ФРІОНОМ,
ГАРАНТІЯ. 0412-445-571, 0632240272,0972984271

6.17. Послуги. Iншi

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2
тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

• ПРОДАМ КУЩІ ТА САДЖАНЦІ: ПЛЕТИСТОЙ ТРОЯНДИ (65ГРН.), МАЛИНОВОГО ДЕРЕВА (50-55ГРН.),
КУЩІ МАЛИНИ, ПЛОДОНОСИТ ЦІЛЕ ЛІТО (4-8ГРН.).
0674317398,0959482821.
• ПРОДАМ САДЖАНЦІ БЛАКИТНОЇ ЯЛИНИ, 3 РОКИ, 4050 ГРИВЕН (30ШТ., 40ГРН./ШТ.). МОЛОДІ ДЕРЕВЦЯТА
ШОВКОВИЦІ ВІД 1,5 РОКУ ДО 2, 20-25ГРН., НЕВЕЛИКІ.
ОПТ ВІД 50ШТ. - 15ГРН./ШТ. 0674317398,0959482821
ПРОДАМ ЦИБУЛИНИ СОРТОВИ ТЮЛЬПАНІВ. СУМІШ
40 СОРТІВ. ПЕРЕСИЛКА ПО РЕГІОНУ. 3ГРН./ШТ.
САМШИТ КУЩІ, 2 РОКИ, 22СМ, 13ГРН. ШОВКОВИЦЯ
САЖЕНЦІ, 22ГРН./ШТ. 0674317398,0959482821
• Трубогиби, комплекти обладнання для виробництва
кованих виробів та м/п вікон. Ковані боковини для лавок.
Ковані лавки, столи, гойдалки. (097)3588260,decorzabor.
prom.ua

6.1. Юридичні послуги

• Гіпсоплита 600х300х80, готові стінові перегородки.
0675370409.

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА!
0661696057,0500264993,ENGROUPCONSULT.COM

• Ємності, резервуари, цистерни, ресивера, бочки металеві б/в 2-75м3 б-якого призначення. Прод/куп. по Україні.
0660955717,0680894654

8. РІЗНЕ

• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом), припой ПОС30,-40,-61, олово. Терміново, в будь-якому вигляді і кількості. Дзвоніть, за ціною домовимось. Офіс у м. Кривий
Ріг. 0963409983

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без справки. Кредитная карта
до 50 000 грн.Перекредитуем ваши кредиты до 200 000
грн. 0676917120

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, КАМАЗ. 0969524540
СТО "Каприз":

• техпомощь в дороге;
• все виды ремонтных работ;
• компьютерная диагностика.
г. Житомир, ул. Жуйко, 43.

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

• Куплю мед від 400 кг. (096)5695850,(066)9899980

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919

• Пасажирські перевезення Рівне-Луцьк ВаршаваЛюблін щоденно з АС: Рівне - 04.30; Луцьк- 06.10; Варшава - 08.20; Люблін-11.40. (099)2861600;(063)896776
2;(067)9112004;+

Продам/куплю
піддони

• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків,
транспортне обладнання і т.п. (067)5669709

тел.: (063) 733-71-51

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИДАНИЙ НА
ІМ`Я МАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНО ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ СЕРІЯ 12КН
№063635, ВИДАНИЙ ЖДКНТІ НА ІМ`Я ЧЕРНИШ
А.А. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ГО ОСТ МАСИВУ "ТЕТЕРІВСЬКИЙ" ЧЕКАЄ ВЛАСНИКІВ ВОРІТ, ДЕМОНТОВАНИХ ЗГІДНО ПРИПИСУ
МНС З ПЛАТІЖНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 1989 РОКУ

8.21. Знайомства. Вiн пише
М 45 ЛЕТ, СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ПОЗНАКОМИТСЯ С НЕОРДИНАРНОЙ ЖЕН. ДО 40
ЛЕТ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С ЮРИД. ОБРАЗОВАНИЕМ
ДЛЯ С/О. ВАШЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СМС ТЕЛ.:
0663630665

8.24. Інше. Куплю
• Куплю фризер для мороженого. 0663393634

нові та вживані
вигідна ціна

Куплю авто вітчизняного або

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та
дорого.
Тел.: 067-745-98-77,

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 9 - 15 травня
ОВЕН
Тиждень подарує
нові можливості, від
яких не варто відмовлятися. Щоб довести до кінця
важливу справу, треба добре
сконцентруватися і зібратися.
ТЕЛЕЦЬ
Вас може заносити
або взагалі кудись поїдете, помінявши місце роботи,
навчання і спосіб життя.
БЛИЗНЮКИ
Сприятливий період. Грамотний підхід до справи та впевненість у
власних силах і можливостях
забезпечать вам успіх.
РАК
Досить напружений
період, буде чимало
швидких змін. Зате це подарує
вам фінансовий успіх і моральне
задоволення.

ЛЕВ
Остерігайтеся занадто привабливих пропозицій і спокусливих обіцянок. Все
не так красиво, як вам малюють.
ДІВА
Сприятливий період
для професійного росту, просування у кар'єрі.
Усі справи та питання, пов'язані з
інформацією та якимись секретами, постарайтеся завершити
до вихідних.
ТЕРЕЗИ
Не відмовляйтеся
від несподіваних відряджень, вони принесуть не тільки гроші, а й
допоможуть розширити коло
чудових знайомств.
СКОРПІОН
Цього тижня будете
обмірковувати важливі
плани, які швидко реалізуються
й принесуть прибуток.

СТРІЛЕЦЬ
Варто серйозно подумати про збільшення
доходу або підробіток. Більше
бувайте на людях.
КОЗЕРІГ
Попрацюйте більше
над собою, і вже цього
тижня з'явиться чудова можливість продемонструвати свої
таланти..
ВОДОЛІЙ
Постарайтеся не нервувати через нібито
складні проблеми, все
у вас вийде, і практично все ви
встигнете зробити.
РИБИ
Непогано б навести
порядок і в паперах,
і в шафах, і в голові, і в особистих стосунках. При цьому
важливо зберігати емоційну
рівновагу.

Цікаві факти про Житомирську область
• Історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» (м. Радомишль) – єдиний в Європі Музей
української домашньої ікони.
• Житомирська область займає перше місце в Україні за
запасами лісових ресурсів, які
становлять 750 тисяч гектарів.
• Малинська фабрика виробляє банкнотний папір для
всього континенту. Подібних підприємств лише 50 у світі.
• На Житомирщині знаходиться геологічний заказник
«Кам'яне село» – одне з неймовірних чудес України, створених
для неї самою природою. Величезні кам'яні брили займають

9

травня
середа

10

травня
четвер

територію у 15 га.
• 300-кілограмовий топаз
зберігається на Житомирщині.
• У Хорошеві на Житомирщині знаходиться унікальний
Музей коштовного і декоративного каміння, в якому зберігається близько 1800 зразків зі
всього світу.
• У селі Дениші знаходиться
славнозвісний скельний район,
відомий як «Скеледром». Це місце – прямовисна стіна гранітного
каньйону р. Тетерів, що височіє
над берегом на 25 м і є одним із
найзручніших місць в Україні
для скелелазіння.
• У 1850 році в Бердичеві,
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травня
субота

в костьолі св. Варвари, видатний французький письменник
Оноре де Бальзак взяв шлюб
з Евеліною Ганською, поміщицею із с. Верхівні.
• На Житомирщині знаходиться «Острів кохання» – острів
з будиночком та березами, розташований посеред ставка в селі
Старий Солотвин. Завдяки романтичному та просто неймовірному вигляду туристи приїздять
сюди, щоб сфотографуватись та
оглянути дивовижу.
• Єдиний в Україні музей
космонавтики – у Житомирі.
Він носить ім`я академіка Сергія
Павловича Корольова.
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від партнерів

читай свіжий номер газети тут
кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

пров. львівський, 3а,
г/р з 10:00 до 00:00

0412-55-05-51,
068-289-44-90,
073-438-54-77

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 22:00

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,
Люля-кебаб - 28,4 грн.

вул. Кафедральна, 7
г/р з 10:00 до 23:00

46-03-04

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00

(067) 357-36-25

с. Станишівка,
вул. Шевченка, 126
г/р з 10:00 до 23:00

(096) 015-17-78
(063) 108-29-39

вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73
(096) 982-37-11

Ресторан
«ArtBurger»

майдан Перемоги, 12
г/р з 8:30 до 23:00

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

46-63-39
(063) 351-81-77

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

(067) 752-09-86
(063) 862-49-20

вул. Ватутіна, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

41-89-96
(063) 533-03-00

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

вул. Перемоги, 55
г/р з 11:00 до 24:00

42-49-94
(063) 189-28-58

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11
24-38-49

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

вул. В. Бердичівська, 28/1
г/р з 10:00 до 22:00

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій
в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь
в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

Острів собак

Анонім

Татко гусак

Пташині пригоди

Через 20 років на японському архіпелазі
чисельність собак перевищила всі можливі норми. По одному з найбільших міст
країни Мегасакі пройшла хвиля жахливого
собачого грипу. Щоб убезпечити народ, мер
Кобаясі видає указ, за яким усі пси повинні
бути вигнані на сміттєвий острів. Там тварини намагаються хоч якось вижити серед
гір відходів. 12-річний хлопик Атарі хоче
більше всього на світі знайти свого вихованця Спотса. Він відправився на сміттєвий
острів на маленькому літачку, де зустрівся
з місцевими дворнягами..

У найближчому майбутньому ні в кого не
буде особистого простору, усі забудуть про
приватність, та й громадянські права залишаться в історії. Цей тоталітарний режим
уже дуже близько. Нічого не вийде ні від
кого приховати. Усе це зроблено лише для
того, щоб запобігти всім можливим злочинам. У спробах вирішити одну заплутану
справу про серію вбивств, Сол Фріланд
випадково зустрів загадкову дівчину-аноніма. Вона повністю анонімна. Хто знає, дівчина – це ключик до вирішення проблеми
або причина цієї проблеми.

Після серйозної травми крила, невдахагусак Пенг тепер не може летіти не південь
разом зі своєю зграєю. Та й не дуже-то він їх
цінує – більше любить свободу. Доля його звела із двома маленькими каченятами Чи і Чао,
які хочуть знайти своїх батьків. Пенг довелося
взяти цих крихіток під свою опіку. Найбільше
гусак боїться, що хтось дізнається про травму,
адже тоді він стане легкою жертвою. Разом
трійка повинна пройти багато, перетерпіти
неймовірні пригоди. Каченята вважають Пенга
за свого прийомного батька, а сам гусак повинен навчитися піклуватися про них.

Маленьке пташеня Рижик не навчилося
літати вчасно до осінньої міграції птахів. Тому
родичі не змогли взяти маля із собою в Райську долину. Але Рижик не хоче опускати свої
крильця – не може летіти, тоді прийде пішки
в потрібне місце. На жаль, він абсолютно не
орієнтується на місцевості. Але завдяки щасливому випадку малюк зустрічає старого відлюдника Гайрона. Ця куріпка дуже дивакувата, але може допомогти Рижику вижити в цю
холодну погоду і знайти своїх рідних. Ці двоє
такі різні, але, проходячи крізь різні перепони і
труднощі, стають справжньою сім'єю.

Жанр: мультфільм, пригоди

Жанр: трилер, фантастика

Жанр: комедія, пригоди, сімейний

Жанр: мультфільм, сімейний

nenazerka.com.ua
ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

«Божі тварі»
10.05
Початок о 19:00

«Смішні гроші»
12.05
Початок о 19:00

«Принцеса на горошині»
12.05
Початок о 11:00 та 13:00

