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        Через бездіяльність  
житомирської влади у місті 

НАЗРІВАЄ 
ЕКОЛОГІЧНА 
КАТАСТРОФА

вул. П. Болбочана, 58

Батон «Житомирський»
в упак. поріз. 450 г

ТМ «Золотий Коровай»

Батон «Житомирський»
в упак. поріз. 450 г

ТМ «Золотий Коровай»

458

Шоколад молочний
та чорний без дод.

90 г, ТМ «Корона»

Шоколад молочний
та чорний без дод.

90 г, ТМ «Корона»

1514

Квас «Тарас Чорний»
1,5 л

Квас «Тарас Чорний»
1,5 л

4013

Сир плавлений
в асорт. 90 г

ТМ «Звенигора»

Сир плавлений
в асорт. 90 г

ТМ «Звенигора»

4510

Чипси 4 види 133 г
ТМ «Лейз»

Чипси 4 види 133 г
ТМ «Лейз»

8019

www.fielmann.uawww.fielmann.ua

Fielmann
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ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-60-90-60 (безкоштовно)

000 грн

24900 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

24900 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ ЗА ПІВЦІНИ*.
ЗНИЖКА НА СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 10 %

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

Незадоволені роботою  
Служби автомобільних доріг 
житомиряни влаштували мітинг 
під стінами установи

Прийди 31 травня на сесію  
Житомирської облради – зупини  
земельне свавілля с. 8с. 4
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Алла Герман

Збудувати ТЕЦ 
планують на терито-
рії старої котельні по 
вулиці Жуйка, 12.

У четвер, 17 травня, на поза-
черговому засіданні сесії міськра-
ди депутати погодили іноземній 
компанії будівництво ТЕЦ, що 
працюватиме на біопаливі.

За словами представника ін-
вестора, генерального директора 
ТОВ «Бахмут-Енергія» Вайдаса 
Повиленаса, їхня компанія за-
ймається будівництвом теплових 
і когенераційних станцій.

«Ми працюємо в Україні, 
Польщі, Литві і займаємося тим, 
що виробляємо електричну та 
теплову енергію з альтернативних 
джерел палива. І зараз ми пропо-
нуємо побудувати в Житомирі 
ТЕЦ, яка працюватиме на біо-
паливі і вироблятиме тепло, яке 
буде подаватися в мережі і тим 
самим опалювати місто. Також 

будемо виробляти електроенер-
гію, яка буде продаватися в мере-
жі «Житомиробленерго». Станція 
буде побудована на Жуйка, 12 на 
існуючій території теплової стан-
ції», – зазначив Вайдас Повиленас.

Також представник групи 
компаній «Е-енергія» додав, що 
збудувавши ТЕЦ, вони плану-
ють забезпечити 29 робочих 
місць. Крім того, будівництво 
теплоелектростанції дозволить 
зменшити негативний вплив на 
навколишнє середовище. Пра-
цювати ТЕЦ буде за рахунок 
спалення щепи.

Своєю чергою, міський голова 
наголосив, що нині гостро стоїть 
завдання зменшити споживання 
газу для міста і будівництво елек-
тростанцій на альтернативному 
паливі – у пріоритеті.

«Нині ми реалізовуємо кіль-
ка таких проектів. Ми зможемо 
не лише зменшити споживання 
газу, але й дати нижчий тариф 
на тепло, яке виробляється за 
рахунок біопалива, на 10% – для 
населення, лікарень, закладів 
освіти та бюджетних установ», – 
сказав Сергій Сухомлин.

Тетяна Павловська

Організатори 
фестивалю «Крила» 
зібралися для підра-
хунку коштів, зібра-
них за допомогою 
небайдужих жито-
мирян.

У середу, 16 травня, у Жито-
мирській міській раді відбувся 
підрахунок коштів, зібраних під 
час акції «Мрієш – дій! Літаку – 
крила!». Гроші, призначені на 
реконструкцію літака ТУ-104А, 
зібрали в рамках благодійного 
розважально-музичного фести-

валю «Крила».
Перед початком заходу при-

сутніх запевнили, що скриньки 
опломбовані, отже підрахунок 
буде чесний. Загалом під час бла-
годійної акції зібрали 11 482 грн. 
Кошти перерахують у Фонд гро-
мади Житомира, але на цьому 
збір грошей не закінчується. 
Долучитися можна, перераху-
вавши внесок на рахунок благо-
дійної організації. Організатори 
запевняють, що не збираються 
зупинятися на досягнутому 
і в подальшому братимуть участь 
у подібних заходах.

Нагадаємо, 12 травня у Жи-
томирському міському парку 
ім. Ю. Гагаріна відбувся фести-
валь «Крила». Подія мала наси-
чену програму, а саме: байк-шоу, 
лекції, тренінги, майстер-класи, 
тематичний кінопоказ тощо.

У Житомирі 
естонська 
компанія розпочне 
будівництво ТЕЦ  
на біопаливі

Фестиваль 
«Крила» зібрав 
майже дванадцять 
тисяч гривень

Алла Герман

На будівництво 
нового корпусу гім-
назії № 3 депутати 
міськради виділили 
ще 7 млн грн.

Реконструкція будівлі вже обі-
йшлася у 74 млн грн, однак ще 
потрібні кошти на обладнання. 
Про це на позачерговому засідан-
ні сесії міської ради розповів мер 
Житомира Сергій Сухомлин.

Свої зауваження з цього при-
воду висловила депутат міської 
ради Наталія Леонченко. «Мину-
лого року з державного бюджету 
було надано 22 млн грн, а з місь-
кого – 15 млн грн. І зараз ці ко-
шти ще навіть не витрачені, вони 
ще використовуються в цьому 
році. На 2018 рік, коли ми роз-
глядали виділення коштів з місь-
кого бюджету в розмірі 17 млн 
362,9 тис. грн, то у членів комісії 
виникло запитання: а чи будуть 
у 2018 році кошти з державного 
бюджету? Адже коли ми йшли 
на той крок, щоб реконструюва-
ти зруйнований корпус гімназії 
№ 3, то проектно-кошторисна 

документація загалом становила 
35 млн. Потім були внесені кори-
гування в проектно-кошторисну 
документацію, і зараз сума скла-
дає понад 70 млн грн. Звісно, що 
міський бюджет всі ці видатки 
на собі не потягне, ми не мо-
жемо 50 мільйонів шукати при 
наших можливостях у міському 
бюджеті», – зазначила Наталія 
Леонченко.

Своєю чергою, міський голова 
повідомив, що кошти будуть. За-
раз міська рада очікує 20 млн грн 
співфінансування від уряду.

«Ця сума у 20 млн вже за-
тверджена, але у нас ще є до-
мовленість, що нам додадуть ще 

10 млн грн по даному проекту 
з Державного фонду регіональ-
ного розвитку», – сказав Сергій 
Сухомлин.

Втім, на цьому питання у де-
путатів щодо виділення коштів 
на реконструкцію нового корпу-
су гімназії № 3 не закінчилися. 
Тому міський голова надав своєму 
раднику завдання – ознайомити 
кожну депутатську комісію з про-
ектом та його складовими.

Нагадаємо, 18 травня департа-
мент містобудування та земельних 
відносин міськради на своїй сто-
рінці у соцмережі Фейсбук опри-
люднив 81 фото дизайн-проекту 
інтер'єру гімназії № 3.

Алла Герман

За словами місько-
го голови, нині є дві 
ділянки, які пропону-
ватимуть інвесторам 
під будівництво сміт-
тєпереробного заводу 
у Житомирі.

Одна з них розташована в ра-
йоні Промислової вулиці, інша – 
в районі вул. Параджанова. Про це 
під час розгляду проекту рішення 
про надання юридичним особам 
комунальної форми власності до-
зволів на розроблення докумен-
тації із землеустрою повідомив 
міський голова Сергій Сухомлин.

«Це ділянка орієнтовною пло-
щею 5 га, яку ми плануємо офор-
мити за громадою Житомира. 
Точна адреса: проїзд Складський, 

20»,  –  зазначив 
Сергій Сухомлин.

Крім того, мер 
додав, що нині 
місто має про-
позиції від трьох 
інвесторів, які 
готові взятися за 
будівництво сміт-
тєпереробного за-
воду у Житомирі.

« М и н у л о -
г о  м іс я ц я  м и 
з головами ОТГ 
і депутатами їз-
дили в Словенію, 
де дивилися на 
схожі підприємства – як вони 
побудовані з точки зору впливу 
на навколишнє середовище, як 
працюють. Раніше ми виділили 
кошти на розробку техніко-еко-
номічного обґрунтування (ТЕО) 
будівництва. Орієнтовна вартість 
заводу, якщо плануємо робити 
глибоку переробку сміття, складає 
близько 9 млн євро. Якщо ж буду-
ватимемо біогазову установку, то 

це ще 2 млн євро додатково. Нині 
у нас є пропозиції від трьох ком-
паній, які впродовж двох тижнів 
підготують комерційні пропози-
ції», – повідомив Сергій Сухомлин.

Як повідомили в мерії, якщо 
після обговорення з депутатами 
жодна з пропозицій не підійде, 
місто розглядатиме варіант будів-
ництва сміттєпереробного заводу 
самотужки.

У Житомирі презентували 
ймовірні ділянки для будівництва 
сміттєпереробного заводу

Для реконструкції гімназії 
№3 вже виділили 74 млн грн. 
Втім, і цього ще замало
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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

9 червня об 11.00
Шодуарівський парк,
літня естрада «Ракушка»Ор
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У програміУ програмі
Виступи різних колективів
СУПЕРОВІ майстер-класи
Конкурси, розваги
Розіграш подарунків у лотереї
Міні-зоопарк
Аніматори
Фотозони
СОТНІ ПОДАРУНКІВ!

ПАРТНЕРИЕКСКЛЮЗИВНІ
ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР
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Королівство  
кривих дзеркал 

Минулими вихідними у Жито-
мирі другий рік поспіль з розмахом 
відсвяткували День Європи. Якщо 
минулого року на святкування ви-
тратили 1 млн грн, то цього року 
воно відбулося відносно скромно – 
близько 500 тис. грн.

День Європи – це свято, яке від-
значають у країнах Європейського 
Союзу, але набагато скромніше, ніж 
у Житомирі та Україні загалом.

Особисто я не проти свят або 
святкувань як таких. Але ані фор-
ма, ані зміст цього свята не відпо-
відають нинішньому стану країни та 
міста, щоб його відзначати з таким 
розмахом. День Європи – це день 
українців, та, на жаль, не день Укра-
їни. Українці – європейці, ми завжди 
були частиною Європи. Під час Ре-
волюції Гідності ми показали таку 
відданість європейським цінностям, 
яка не снилася деяким народом ЄС.

Але чи маємо ми європейські 
дороги, медицину, якість та рівень 
життя, правосуддя, політиків та чи-
новників? Відповідь однозначна – 
ні. З Європи маємо лише європей-
ські тарифи та ціни.

Подібне святкування, врахову-
ючи стан міста та ситуацію в кра-
їні, неможливо уявити у жодній 
розвинутій державі. Маючи такий 
безлад у місті, витрачати величезні 
кошти на подібне свято – це ду-
рість. Чиновників усе влаштовує. 
Складається враження, що вони 
керуються принципом «хліба та 
видовищ». На хліб у людей поки 
ще вистачає, а видовища за ра-
хунок бюджету влада організовує 
досить регулярно.

Часто представники нинішньої 
влади звинувачують опозицію у по-
пулізмі. Як на мене, в сьогоднішніх 
умовах витрачати по півмільйона – 
мільйон гривень з коштів усіх жито-
мирян на святкування Дня Європи – 
це чистий популізм влади.

Нам потрібно зробити своє місто 
та державу європейськими. Най-
більша перешкода на цьому шля-
ху сьогодні – українська влада. Її 
непрофесійність, злодійкуватість 
і постійне бажання набити власні 
кишені зводить зусилля простих 
українців нанівець.

Тому подібні святкування на-
справді вигідні лише владі, щоб 
люди бачили реальність зміненою 
та не такою, яка вона є насправді.

Якщо ми хочемо до Європи – нам 
не по дорозі з чинною владою. Це 
має розуміти кожен. Тож борімося 
далі. І неодмінно поборемо!

КОЛОНКА
Микола 
ЧЕРЕДНІК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«Інституту 
Розвитку 
Житомира»

Житомирян закликають  
допомогти онкохворим дітям

На Житомирщині абітурієнти 
розпочали складати ЗНО

Прийди 31 травня на сесію 
Житомирської облради – 
зупини земельне свавілля

У той час, коли на сході 
України йде неоголошена ві-
йна і тисячі Героїв віддали своє 
життя, боронячи українську 
землю від зовнішніх ворогів, 
протягом кількох останніх ро-
ків за корупційними схемами 
внутрішні вороги України 
відбирають землі у людей та 
у територіальних громад.

Роками прості громадяни та 
представники територіальних 
громад безпідставно отримують 
відмови від Держгеокадастрів 

у наданні дозволів на розро-
блення проектів землеустрою 
для безкоштовної приватизації 
землі та громадських пасовищ, 
які на законних підставах ви-
користовують ще з 90-х років. 
А в цей час без їх відома на їх 
землі та пасовища видаються 
правовстановлюючі документи 
на сторонніх осіб, які зі свого 
боку передають незаконно отри-
ману землю в одні руки. Влада 
та правоохоронні органи на це 
все закривають очі.

Все йде до того, що після 
зняття мораторію на продаж 
землі у 2019 році українці про-
живатимуть на чужій землі 
та не матимуть можливості 
займатися сільським госпо-
дарством.

Йде тотальне знищення 
українського села, українсько-
го народу.

Всіх тих, кому небайдуже 
майбутнє України та кому Го-
ловне управління Держгеока-
дастру у Житомирській області 

безпідставно відмовляє у на-
данні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою і прива-
тизацію землі та громадських 
пасовищ, 31 травня 2018 року 
на 10:00 запрошуємо на сесію 
Житомирської обласної ради, 
де буде поставлено питання 
про проведення розсліду-
вання за даними фактами та 
повернення землі її законним 
власникам.

Рада громадських  
організацій Житомирщини

Тетяна Павловська

У четвер, 17 травня, 
стартував благодій-
ний марафон «Разом 
до життя», започат-
кований для збору 
коштів на лікування 
онкохворих дітей.

17 травня у Житомирському 
національному агроекологічно-
му університеті відбулася прес-
конференція, присвячена про-
веденню благодійного марафону 
під назвою «Разом до життя». 
У Житомирі він проходить вчет-

верте та триватиме з 17 травня 
до 30 червня. Основне завдання 
заходу – об`єднати житомирян за-
ради спасіння онкохворих дітей.

Організаторами заходу є голо-
ва благодійної організації «Разом 
до життя» Людмила Свобода та 
голова оргкомітету «Разом до 
життя» Олександр Лопатюк. Під 
час марафону у різних місцях Жи-
томира стоятимуть скриньки для 
збору коштів. Людмила Свобода 
додала, що на кожній коробці для 
збору грошей будуть наклеєні пе-
чатки благодійного фонду.

Сьомого червня організа-
тори проведуть благодійний 
концерт, який відбудеться в літ-
ньому театрі «Ракушка». Для 
виступу запрошені українські 
зірки, а саме: команда «Ліги 
Сміху» « 30+», Міла Нітіч, гурти 

«O. Torvald», «Авіатор» 
та інші. Квитки про-
даватимуть з 18 травня, 
цінова політика наразі не 
встановлена, але зазна-
чено, що квитки будуть 
не дешевшими, аніж 
100 грн. Організатори 
звертаються до керівни-
цтва шкіл Житомира 
з проханням, аби учні 
проводили благодійні 
ярмарки і таким чином 
долучалися до збору 
коштів.

«Всі ми знаємо, що 
лікування онкологічних захворю-
вань забирає як час, так і гроші. 
Діти, що хворіють, потребують 
термінового та вартісного ліку-
вання. Благодійний марафон до-
поможе зібрати гроші, аби вряту-

вати хворих. Закликаю кожного 
жителя Житомира долучитися до 
акції, адже на кону стоїть життя 
не одного маленького житоми-
рянина», – зауважила одна з учас-
ниць прес-конференції.

Аллаа Герман

У вівторок, 22 трав-
ня, в Україні старту-
вала основна сесія 
зовнішнього неза-
лежного оцінювання 
2018 року.

Ц ь о г о р і ч  п е р ш и й 
обов'язковий предмет для всіх 

учасників – математика. На ви-
конання сертифікаційної ро-
боти з математики відведено 
180 хвилин. Загальна кількість 
завдань у тесті – 33. Максималь-
на кількість балів, яку можна 
набрати, правильно виконавши 
усі завдання, – 62.

Про те, скільки осіб за-
р е єс т ру ва лис я  на  у час т ь 
у ЗНО-2018 у розрізі предме-
тів, журналістам «20 хвилин» 
розповів начальник відділу 
інформаційних технологій Ві-
ницького регіонального центру 

оцінювання якості освіти Ві-
талій Юнак.

«Найбільш популярними 
предметами, за якими виявили 
бажання проходити тестуван-
ня абітурієнти Житомирщини, 
стали українська мова та літе-
ратура – 11 644 особи, історія 
України – 5 875 осіб та мате-
матика – 3 662 особи. Четверту 
сходинку в рейтингу за кіль-
кістю посідає біологія – 3 309 
осіб, географія – 2 671, англій-
ська мова – 2 537, німецька – 77 
осіб, французька – 18 та одна 

людина складатиме іспанську 
мову»,  – повідомив Віталій 
Юнак.

Тестування з української 
мова та літератури відбудеть-
ся 24 травня. Завершиться 
ЗНО-2018 тестуванням з хімії 
13 червня.

Додамо, під час складання 
зовнішнього незалежного оці-
нювання у 2018 році на Жито-
мирщині працюватиме мережа 
із 46 пунктів ЗНО – 40 на базі 
закладів загальної освіти, ще 6 
на базі закладів вищої освіти.
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Стильные образы
июня для каждого
типа фигуры  
Продолжение. Начало в №17 
от 9 мая 2018 года и №18 от 16 мая

Тип фигуры  
«перевернутый треугольник»

Основа
Этот универсальный образ состоит 

из лаконичного джемпера и юбки 
с блестящей поверхностью. Кста-
ти, любые блестящие поверхности 
(серебряные/ золотые) – это самый 
тренд лета!

Коррекция фигуры
Именно блеск юбки привлекает вни-

мание к бедрам, тем самым отвлекая 
от плечевого пояса.

Джемпер из мягкого, но плотного 
трикотажа создает плавную плече-
вую линию и совсем не акцентирует 
эту зону.

Аксессуары
Здесь не предполагаются аксессуа-

ры, так как активная блестящая юбка – 
«изюминка» комплекта. Поэтому об-
увь (легкие ботиночки) – спокойная, 
выдержана в цвете верха.

Повод
Этот универсальный образ подходит 

для любого повода.
Стили и поводы
Свободный: можно пройтись с под-

ругами по ТЦ или посидеть в кафе.
Деловой: если вы работаете в творче-

ской сфере или уровень дресс-кода не 
строгий, комплект отлично подойдет.

Романтический: в таком образе вы 
будете выглядеть привлекательно 
и женственно.

Торжественный: комплект подой-
дет и для неофициального праздника 
в кругу друзей или семьи.

Есть одно «но»: НЕТ универсальных 
подборок, которые бы подошли вам 
на 100% – мы все уникальны. Об этом 
нужно знать всегда.

Gloria Beauty – будь стильной!

КОЛОНКА

У Житомирі 
відбулася хода 
у вишиванках

Дорожній біль:  
на виконкомі вкотре 
підняли питання 
якості доріг міста

Представники духовенства 
звертаються до вищих органів 
влади щодо захисту інституції сім'ї 

Алла Герман

Українські хрис-
тияни занепокоєні 
тим, що донині влада 
так і не визначилася 
зі стратегією розви-
тку та підтримки 
сім'ї.

У четвер, 17 травня, на по-
зачерговій сесії Житомирської 
міської ради від Ради церков до 
депутатів звернувся настоятель 
Свято-Михайлівського кафе-
дрального собору отець Богдан 
Бойко з проханням звернутися 
до Президента України, Кабіне-
ту Міністрів України, народних 
депутатів та Ради національної 
безпеки і оборони України щодо 
захисту інституції сім'ї в Україні.

«Ми розуміємо, що таке 
сім'я. В народі є така приказка: 

«Кожна сім'я повинна народи-
ти дитину, збудувати будинок, 
посадити дерево». Без сім'ї не-
має повноціної держави, адже 
сім'я – основа держави (батько, 
мати, діти). 23 листопада 2015 
року Кабінет Міністрів України 
затвердив План дій з реалізації 
національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 
року. Але разом із тим деякі 
положення цих дій є супер-
ечливими, бо несуть загрозу 
національній безпеці держа-
ви та єдності українського 
суспільства. Це стосується 
зокрема положень про надан-
ня окремих прав та привілеїв 
представникам сексуальних та 
гендерних меншин: лесбіянкам, 
гомосексуалістам, бісексуалам, 
трансгендерам і т. д.», – зазначив 
отець Богдан Бойко.

За словами настоятеля Свя-
то-Михайлівського кафедраль-
ного собору, він шукав інфор-
мацію, аби пересвідчитись для 
себе, чи дійсно таке є. І в інтерне-

ті знайшов дуже багато настанов, 
як повинна виховуватись сьогод-
ні дитина згідно з європейськи-
ми нормами.

«Тобто немає хлопця і не-
має дівчини, є «воно». Навіть 
сьогодні йде мова про те, що 
ми не повинні маленьку дитину 
одягати в речі, а саме загортати 
хлопчиків в синє, дівчинку – 
в інше. Далі – хлопець не пови-
нен бавитись іграшками для ді-
вчаток, а дівчатка – для хлопців. 
Не про те йде мова. Сьогодні 
мова йде про здорову сім’ю, 
і я вас дуже прошу підтримати 
звернення. Ми – не проти різних 
меншин, ми – за здорову, пре-
красну сім'ю», – наголосив отець 
Богдан Бойко.

Також настоятель Свято-Ми-
хайлівського кафедрального со-
бору додав, що тридцять одна 
міська та районна ради вже під-
тримали таке звернення.

У зверненні християни 
просять зупинити процес 
внесення змін до Конституції 

України та інших норматив-
но-правових актів в частині 
викривлення дефініцій сім`ї, 
шлюбу, батьківства, материн-
ства й дитинства; виключити 
у Кодексі законів про працю 
України та інших законах слова 
«сексуальна орієнтація» і «ген-
дерна ідентичність» як такі, що 
несуть виключно ідеологічне 
й антинаукове навантаження, 
та не допустити їх включення 
до тексту проекту Трудового 
кодексу України, що нині готу-
ється до розгляду у другому чи-
танні; зупинити затверджений 
Урядом план дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 
року у частині легалізації одно-
статевих партнерств і в частині 
унормування й популяризації 
одностатевих сексуальних 
стосунків як варіантів норми, 
а також відновити виконання 
функцій, покладених державою 
на Урядового уповноваженого 
з прав людини.

Тетяна Павловська

У четвер, 17-го 
травня, у Житоми-
рі пройшов Марш 
у вишиванках. По 
закінченню святко-
вої ходи відбулася 
цікава розважальна 
програма на вулиці 
Михайлівській.

У третій четвер травня тра-
диційно святкують Всесвітній 
день вишиванки. Цьогоріч 
свято зібрало жителів міста 
на Марш у вишиванках біля 
фонтана на майдані Соборно-
му. Учасники ходи вирушили 
від майдану по вулиці Великій 
Бердичівській до вулиці Ми-
хайлівської.

У марші взяли участь пра-
цівники Житомирської обласної 
державної адміністрації, міської 
ради, архівних установ, журна-

лісти, викладачі та студенти.
По закінченню ходи жур-

налісти газети «20 хвилин» 
поцікавилися враженнями 
учасників.

«Цей захід допомагає жите-
лям Житомира об`єднатися та 
показати, що вишиванка – це 
не лише одяг, а символ укра-
їнського народу, свободи та 
нескореності. Є привід вкотре 
показати, що вишиванка – уні-
кальне і неповторне українське 
вбрання, яке носили наші 
предки», – зазначила житоми-
рянка Ольга.

«У ході брав участь вперше, 
але впевнений, що не востаннє. 
Атмосфера заходу допомагає 
відчути себе справжнім укра-
їнцем, патріотом. Слава Украї-
ні!» – додав житель міста Олег.

На вул. Михайлівській 
о 19:00 на житомирян і гос-
тей міста чекала цікава роз-
важальна програма та різно-
манітні фотолокації. Також 
відвідувачі мали змогу купити 
національне вбрання, різно-
манітні аксесуари та сувеніри 
ручної роботи.

Аліна Бойко

На черговому за-
сіданні виконкому 
депутати затвердили 
звіт щодо виконання 
фінпоказників КП 
"УАШ" за 2017 рік.

Хоча члени виконкому нео-
дноразово на засіданнях наголо-
шували, що дороги Житомира 
у поганому стані, проте одного-
лосно проголосували за звіт про 
виконання робіт управлінням 
автошляхів у минулому році. 
Однак не обійшлось без нарікань 
у бік комунальників.

«Я розумію, що є певні про-
блеми з фінансуванням, але 
вибачте мені, ями ж можна 
позасипати у місті? Вчора на 
проспекті Миру ваші хлопці 
проводили певного роду робо-
ти, але на дорозі була величезна 
яма, в яку всі авто “влітали”. Ваш 
керівник мені особисто обіцяв, 
що по вулиці Лесі Українки, на-

впроти поліклініки, залатають 
яму, про яку ми вже говоримо не 
один тиждень. Ту яму розривали 
тричі, але не зарили. Я вас дуже 
прошу: залатайте її! Майте со-
вість», – зазначив член виконкому 
Руслан Годований.

Член виконкому Олександр 
Блощинський нарікає, що ко-
мунальники не ремонтують до-
роги навіть у центрі міста, адже 
першочергово роботи повинні 
проводити там.

«Стан дороги на перехресті 
вулиць Лесі Українки – Перемоги 
є аварійним, втім, ніякі роботи 
з ліквідації аварійних ям най-
ближчим часом там не проводи-
лися», – обурився член міськвикон-
кому Олександр Блощинський.

Нині директор КП "УАШ" 
у відпустці, тому конкретної 
відповіді щодо поточного та ка-
пітального ремонту доріг міста 
депутати міськради не отрима-
ли. Натомість член виконкому 
Руслан Годований запропонував 
заслухати через місяць профіль-
ного заступника та директора 
КП «Управління автомобільних 
шляхів» щодо виконання робіт, 
які проводились.
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Леонід
ГРОМІК,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Електродвигун 
електромобіля 

В основу роботи електричного 
двигуна закладені закон елек-
тромагнітної індукції, відкритий 
М. Фарадеєм у 1831 році, і пра-
вила Е. Ленца. Саме праці цих двох 
вчених лягли в основу першого 
електричного двигуна Бориса Якобі.

Коефіцієнт корисної дії сучасного 
електродвигуна досягає 85–95%. 
Для порівняння, максимальний 
ККД бензинового чи дизельного 
двигуна (та й двигунів внутріш-
нього згорання в цілому) без допо-
міжних систем ледь досягає 45%.

У сучасних електромобілях може 
використовуватися електродвигун 
як постійного, так і змінного стру-
мів. Його основним завданням є 
передача обертового моменту на 
рушій автомобіля. Основними від-
мінностями сучасного електрично-
го двигуна від традиційних є вели-
ка потужність і компактні розміри, 
викликані обмеженістю доступного 
простору. Характеризуються сучас-
ні електричні двигуни потужністю, 
максимальним обертовим момен-
том, напругою, струмом, а також 
частотою обертання. Суттєвим не-
доліком їх використання є складно-
щі із живленням електродвигуна.

Прикладом вдалої конструк-
ції електромобіля з найкращими 
технічними показниками в своє-
му класі є Tesla Model S. Силова 
установка – електричний двигун 
змінного струму індукційного 
типу. Найпотужніша версія: роз-
виває потужність у 416 сил і 440 
Нм обертового моменту. Акумуля-
торна батарея ємністю 85 кВт/год 
забезпечує дальність ходу на одній 
зарядці в 426 кілометрів. Розгін 
з 0 до 100км/год – 4,7 секунди. 
Model S є найбезпечнішим авто 
у світі (якщо перевести витрати 
електроенергії у порівнянні на бен-
зин, виходить близько 3 літрів на 
100 кілометрів). Для порівняння, 
компактний міський електричний 
автомобіль BMW I3. Двигун, який 
знаходиться в задній частині авто-
мобіля, важить всього 50 кг і має 
потужність 170 к. с. Забезпечує 
розгін з 0 до 100 км/ год за 7,2 
секунди та максимальну швидкість 
у 150км/год. Автомобіль має лі-
тій-іонний акумулятор ємністю 22 
квт/год. На одному заряді цього 
акумулятора можна проїхати від 
130 до 150 кілометрів.

За електромобілями – велике 
майбутнє, а проблеми завжди ви-
никають на початку шляху.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Сьогодні голо-

вний реформатор 
транспорту міста 
Житомира поїхав на 
зеленому МАЗі у ви-
борче турне по селам 
Іванівської сільської 
ради.

Новим автобусом МАЗ, які за-
купили за гроші житомирян для 
житомирян. Повіз він не тільки 
профільного замушку, але й ін-
ших панів, всього було чоловік 5. 
Непогано так, для 5 чоловік ганя-
ти таку машину. Автобус явно не 
використовується за своїм при-
значенням, ЧИ НЕ ТАК?

Виборче турне полягало 
в тому, щоб ці села приєдна-
ти до міста. Тож, скоріш за 
все, автобусом паничі поїхали, 
щоб сільських жителів зама-
нити заманухою нового тран-

спорта, типу приєднаєтеся до 
нас –– будете їздити отаким-от 
транспортом у місто. Тоді про-
сте питання: як так, купили за 
гроші міста Житомира, а хочуть 
використовувати їх у селах? Па-
нове депутати міської ради, ви 
голосували за закупівлю цих ав-
тобусів у яких цілях? ДЛЯ МІС-
ТА ЧИ ДЛЯ ПРЕДВИБОРНОГО 
ТУРНЕ? Для підтвердження цієї 
версії надаю скрін коментаря 
людини, яка близька до нашого 
реформатора.

Йдемо далі, цим автобусом 
паничі у складі аж 5 чоловік по-
бували в трьох селах, так агітую-
чи за приєднання до Житомира, 
що в одному з сіл люди виклика-
ли поліцію, щоб розібратися, на 

яких підставах комунальний 
автобус перебуває в селі.

Знаєте що, поліція вста-
новила, що в шляховому 
листі автобуса маршрут 
був вказаний: Житомир, 
по місту. Тобто пряме по-
рушення, адже автобус зна-
ходився за межами міста. 
Можливо, нашим паничам 
і хочеться, щоб то були вже 
межі міста, але… Так от, на 
водія поліція склала адміністра-
тивний протокол, окільки в до-
рожньому листі даний маршрут 
не вказаний, в поясненні водій 
вказав, що перевезення здійсню-
ється за вказівкою заступника 
мера Ткачука.

Це – новий вид підкупу ви-

борців: не гречкою, а автобу-
сами. Це – повне нецільове ви-
користання автобусу, адже свої 
ср*ки у вихідний день потрібно 
службовим автомобілем вози-
ти, а ще краще – рейсовим авто-
бусом. Це – повна неповага до 
житомирян, коли за їх кошти 
купують автобуси, а вони сто-
ять і не працюють, мотивуючи 
тим, що немає пального, і в той 
час на піар акції профільного 
зама час є.

За матеріалами інтернет-
сайту Журнал Житомира

Алла Герман

У середу, 16 травня, 
на базі оздоровчого 
табору «Орлятко» 
у селі Левків Жито-
мирського району 
відбулось урочисте 
відкриття першо-
го районного етапу 
Всеукраїнської дитя-
чо-юнацької військо-
во-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»).

Привітати учасників гри при-
йшли представники влади і гро-
мадськості, рідні та друзі.

За словами похідного отама-
на наметового табору Ігоря Епі-
фанцева, у заході взяли участь 
26 команд загальноосвітніх за-
кладів району, загалом – близько 
260 школярів.

«Кожна команда складаєть-
ся з восьми чоловік, які будуть 
виборювати право вважатися 
кращими козаками. Змагання 
проходитимуть протягом чоти-
рьох днів. Учасники братимуть 
участь у десяти номінаціях, 

таких, як стройова підготовка, 
стрільба, смуга перешкод, кон-
курс на знання історії «Ведун», 
художній конкурс, таборування 
тощо», – зазначив Ігор Епіфанцев.

Урочисте відкриття військо-
во-патріотичної гри «Джура» 
стало справжнісіньким святом. 
Для учасників і гостей свята ви-
ступали талановиті співочі та 
танцювальні колективи Жито-

мирського району.
У п'ятницю, 18 травня, відбу-

лась урочиста церемонія закрит-
тя районного етапу Всеукраїн-
ської військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»). Переможцем 
районного етапу другий рік по-
спіль став рій «Нащадки козаків» 
Озерненської гімназії, який ми-
нулоріч здобув перемогу і на об-
ласних змаганнях та представляв 

Житомирщину на фінальному 
ІІІ Всеукраїнському етапі гри, 
що відбувся у серпні 2017 року 
у с. Ватутіно Харківської області.

Щиро вітаємо команду з ви-
сокими досягненнями, бажаємо 
і цьогоріч пройти до фінальної 
частини змагань та достойно 
пронести іскру патріотизму та 
гордості за свою націю через усе 
своє життя!

Дімка-реформатор поїхав у турне 
по селам автобусом МАЗ

У Житомирському районі визначили 
переможців Всеукраїнської 
військово-патріотичної гри «Джура»
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Дискусія по-європейськи, 
але поки що у 

житомирському 
виконанні

Микола Корзун

Одразу ж, як тіль-
ки у травні 2018-го 
року з’явився план 
проведення днів 
Європи у Житомирі, 
увагу багатьох жи-
томирян привернув 
захід, який органі-
затори назвали «па-
нельною дискусією».

Запланована якраз на полу-
день 19-го травня, дискусія мала 
проходити цілком демократич-
но і виключно публічно посеред 
вулиці Михайлівської. Перед-
бачалося, що учасниками досі 
незвичного для Житомира дій-
ства стануть сотні житомирян, 
а спікерами заходу мали стати 
шановані і відомі у середовищі 
житомирської громади люди. 
Звісно ж, дискусія – то завжди 
очікуваний, часто непередбачу-
ваний, але неодмінно цікавий 
для її учасників захід, під час 
якого найбільше сподівань по-
чути щось нове, незвичне, але 
у той же час – розумне, мудре, 
а, можливо, навіть сенсаційне.

До участі у якості спікерів 
дискусії, що розпочалася на ву-
лиці Михайлівській 19 травня 
2018 року, зібралася насправді 
«зіркова» спільнота. Уявіть собі, 
перед житомирянами говорив 
віце-прем’єр міністр Кабміну 
України Геннадій Зубко. Тут же, 
неподалік, ще один представ-
ник урядового «калібру»: екс-
міністр економічного розвитку 
та торгівлі Павло Шеремета, 
якого знають ще й як засновни-
ка бізнес-школи у Києво-Мо-
гилянській академії. До участі 
у «європейській» дискусії у Жи-
томирі долучилися й іноземні 
гості. Житомиряни радо вітали 
Надзвичайного і Повноважного 
Посла Словенії в Україні Наташу 
Прах, а Матіаса Брандта у Жи-
томирі вже добре знають як ке-
рівника проекту «Інтегрований 
розвиток міст в Україні», що вже 
більше року впроваджується за 

допомогою Німецького това-
риства міжнародної співпраці 
(GIZ). До участі у дискусії на 
Михайлівській було запроше-
но ректорів двох житомирських 
«вишів»: Галину Киричук (ЖДУ 
ім. Франка) та Віктора Євдоки-
мова (Технологічний універси-
тет). Учасником дискусії став 
керівник галереї «Арт-центр» 
Павло Гудімов, який віднедавна 
також залучений до розробки 
моделі розвитку музеїв Житоми-
ра. Ну і, звісно ж, яка дискусія 
навколо проблематики міста 
Житомира могла відбутися без 
житомирського міського голови 
Сергія Сухомлина? Отож список 
учасників (або ж спікерів) дис-
кусії, що проходила під гаслами 
розвитку та впровадження євро-
пейських цінностей в Україні, 
був насправді більш ніж солід-
ним. Зрозуміло, що керувати 
процесом грандіозної розмови 
під відкритим небом організа-
тори заходу довірили відомій 
українській телезірці –  жур-
налістці «5-го каналу» Ларисі 
Губіній.

Здавалося, стартові переду-
мови проведення публічної дис-
кусії на вулиці Михайлівській 
у Житомирі просто гарантували 
такому заходу шалений успіх, 
або ж принаймні –  широкий 
резонанс. Але одразу зауважи-
мо, що ані ажіотажу, ані тим 
паче потужного розголосу дис-
кусія на Михайлівській так і не 
здобула. Не кажучи про те, що 
яскраві, можливо, незвичайні, 
новаторські за змістом і суттю 
думки ї ї учасниками так і не 
були висловлені. Фактично ви-
ступи спікерів часто нагадували 
звичні, а подекуди – суто баналь-
ні промови, які не збуджували 
уваги чи уяви присутніх на захо-
ді людей. До речі, житомиряни, 
очевидно, поки що не звикли 
до таких заходів, коли можна 
запросто вступити у діалог із 
віце-прем’єром, послом іно-
земної держави чи поважним 
чиновником європейського 
масштабу. Тут якраз і згадали-
ся перипетії навколо звіту жи-
томирського міського голови 
Сергія Сухомлина, коли голо-
вний житомирський чиновник 
за весь час свого перебування 
на вершині місцевого само-

врядування так і не спромігся 
прозвітуватися перед громадою 
Житомира хоча б у форматі чи 
масштабі заходу, який 19 травня 
2018 року проходив на вулиці 
Михайлівській. Житомиряни й 
досі не звикли спілкуватися із 
владою у форматі публічної дис-
кусії, бо всі дотеперішні форми 
спілкування влади та громади 
зводилися лише до виступів «че-
рез телевізор» або ж – до ексцен-
тричних перепалок між владою 
та представниками громадських 
активістів у ході сесій Жито-
мирської міської ради. Вже під 
час дискусії на Михайлівській, 
коли модератор-ведуча заходу 
Лариса Губіна намагалася «за-
вести» спікерів до рівня жвавого 
обміну думками, найпершим її 
помічником мав би стати саме 
житомирський міський голова. 
Саме Сергій Сухомлин міг би, 
а, мабуть, просто зобов’язаний 
був внести потрібну і належну 
інтригу у ході розмови, яка по-
тенційно була б цікавою і навіть 
захоплюючою. Адже хто, як не 
мер Житомира, добре знає не 
лише здобутки своїх підлеглих, 
але й краще розуміється на при-
роді суто житомирських про-
блем. Адже ніде правди діти, 
про космічні перспективи Жи-
томира жителі міста вже нео-
дноразово чули, про мрії щодо 
мегапоїздів, які сполучатимуть 
наше місто зі столицею України 
«всього за 15–20 хвилин», дове-
лось почути вперше, але нагаль-
них проблем, над вирішенням 
яких у найближчі роки має 
працювати житомирська вла-
да, у місті набагато більше, ніж 
уявляють собі поважні гості на-
шого міста. Принаймні склалося 
враження, що Житомир лише 
тому цікавить європейців, що 
має «довгострокову стратегію 
та план розвитку». Насправді 
ані стратегії, ані плану, за яким 
розвивається міське господар-
ство, у Житомира поки що не 
видно. Адже хто сьогодні напев-
но і чітко уявляє собі стратегію 
розвитку міського транспорту 
у нашому місті? Чи це буде елек-
тротранспорт, чи справа йде до 
очевидної диверсифікації тран-
спортної інфраструктури, яка 
чудернацьким чином включати-
ме у себе все: і трамвайно-тро-

лейбусний рух, і «маршрутки», 
і комунальний автотранспорт, 
і навіть велосипеди? Недавні по-
відомлення та заяви про те, що 
сміттєпереробний завод у Жи-
томирі будуватиметься там, де 
для цього віднайдуть кращий 
майданчик, аж ніяк не свідчать 
про те, що у керманичів міста 
є певна стратегія або ж чіткий 
план. Те саме стосується і по-
будови на місці колишнього 
«телекомівського» радіоцентру 
(навпроти універмагу) нового 
торговельного центру. Звістка 
про це стала не те що сенсаці-
єю, але, як мінімум, викликала 
у житомирян чимало логічних 
запитань. Зрозуміло, що про-
ект із модернізації набережної 
річки Тетерів, вартістю щонай-
менше у 30 мільйонів гривень, 
вражає своїм злетом уяви, хоча 
тут же виринає запитання про 
реалістичність заяв мера Жи-
томира щодо появи на схилах 
Тетерева місцевого Буковеля. 
Але житомирянин, якого хви-
люють насамперед суто земні 
і повсякденно-побутові про-
блеми, найчастіше замислю-
ється над тим, чи коли-небуть 
(хоча б до 2030-го року) у Жи-
томирі з’являться пристойні 
дороги. Те ж стосується і водо-
постачання по-житомирськи, 
і прибирання сміття вже у суто 
житомирському варіанті «раз 
на тиждень». Але якщо мова 
йде про дискусію на рівні євро-
пейських цінностей, то жителі 
міста мали б точно знали, коли 
у Житомирі, наприклад, нама-
люється перспектива навчання 
школярів лише в одну зміну. 
Таким чином, «шкільна» тема 
із передбаченими варіантами 
побудови нових шкіл цілком до-
речно мала б виринути у ході 
публічної дискусії. Натомість 
мер Житомира на перший план 
досягнень місцевої влади поки 
що поставив вміння організації 
та облаштування свят за при-
кладом європейських міст. Що 
означає отой прогрес у галузі 

«культури святкування», жи-
томиряни можуть побачити 
лише на вулиці Михайлівській, 
де з’явилися парасольки і вже 
славнозвісний фонтан. Знали б 
житомиряни ще й ціну, яку пла-
тить міський бюджет не лише за 
реконструкцію вулиць, парків, 
скверів та тротуарів, але й за 
організацію святкових дійств, 
фестивалів, флешмобів та ін.

Тоді дискусія на Михайлів-
ській набула б іншого забарв-
лення і мала б куди цікавіше 
змістовне наповнення.  На-
справді все те, що відбулося на 
Михайлівській упродовж майже 
півтори години 19 травня 2018 
року, нагадувало зустріч із ці-
кавими людьми, яка іноді пе-
ретворювалася на час запитань 
та відповідей. Хоча уважний 
слухач – учасник дискусії міг 
би отримати чимало цікавої 
інформації. Наприклад, про 
те, що незабаром у Житомирі 
все ж таки з’явиться музей при-
роди, а картинна галерея, якій 
у 2019-му році виповниться 100 
років, має до цього часу отри-
мати більш солідніший, ніж 
досьогодні, офіційний статус. 
Про те, що кінотеатр «Космос» 
стане другим і осучасненим 
майданчиком найвідомішого 
житомирського музею – Музею 
космонавтики, житомиряни та-
кож могли б довідатися під час 
дискусії. Проте знову ж ніхто зі 
спікерів не згадав і не сказав про 
долю розпочатого ще у 2012 році 
будівництва музею природи на 
Замковій горі. Словом, дискусії 
на зразок тієї, що проходила на 
вулиці Михайлівській 19 трав-
ня 2018 року, у Житомирі варто 
влаштовувати куди частіше, ніж 
раз на рік. Тоді і житомиряни 
звикатимуть до дискусійного 
спілкування, і питань (які досі 
вважаються незручними для 
влади) стане значно менше. Тим 
паче, що саме за таких умов куль-
тура святкування і спроможна 
здійснити у Житомирі насправді 
потужний європейський крок!
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Незадоволені роботою Служби 
автомобільних доріг житомиряни 
влаштували мітинг під стінами установи

Ольга Сідлецька

У вівторок, 22 трав-
ня, пройшла акція 
протесту стосовно 
відставки керівника 
Служби автомобіль-
них доріг у Жито-
мирській області 
Геннадія Васильови-
ча Савченка.

Акція проходила біля адмін-
будівлі САД, яка знаходиться на 
вулиці Покровській (колишня 
Щорса), 16.

Вимоги мітингувальників 
були такими:

1. Звільнити з займаної по-
сади за незадовільні результати 
роботи начальника Служби ав-

томобільних доріг у Житомир-
ській області Савченка Геннадія 
Васильовича.

2 .  Ініціювати створення 
робочої групи із залученням 
працівників правоохоронних 

органів стосовно розслідування 
діяльності САД у Житомирській 
області за останні 2 роки.

3. Створити системні мобіль-
ні вагові комплекси, які будуть 
запобігати пошкодженню до-
рожнього полотна переванта-
женим транспортом.

В знак протесту активісти 
більш ніж на 2 години пере-
крили вулицю Покровську біля 
адмінбудівлі САД. Мітингуваль-
ники пропускали лише громад-
ський транспорт (тролейбуси 
і маршрутки), автомобілі швид-
кої допомоги і інкасаторський 
автомобіль, попереджаючи через 
мегафон жителів прилеглих те-
риторій про проведення даної 
акції, просили вибачення за за-
вдані незручності.

Один із учасників акції голова 
ГО «Громадський щит» Сергій 
Ткачук розповів: «Ми хотіли на-
голосити, що діяльність Служби 
автомобільних доріг, зокрема 

неякісне виконання ними своїх 
обов̀ язків, несе загрозу кожному 
жителю і гостю Житомирської 
області, адже пересуваючись нея-
кісними дорогами, вони постійно 
наражають життя на небезпеку».

Як повідомив у коментарі 
журналісту «20 хвилин» гро-
мадський активіст Ігор Малі, це 
вже не перший раз, коли керів-
ник САД Геннадій Савченко до 
мітингувальників так і не вий-
шов, хоча вони простояли під 
будівлею більше 2-х годин. «Він 
ігнорує вимоги громади, мотиву-
ючи це тим, що він під надійним 
«дахом», – наголосив Ігор Малі.

Голова ГО «Поліський щит» 
Сергій Ткачук звернувся до 
голови Житомирської облдер-
жадміністрації Ігоря Гундича 
з проханням взяти вирішення 
цієї ситуації під свій контроль.

Як розповіли учасники акції, 
якщо їх не почують представни-
ки влади, мітинг повториться.

Аліна Бойко

На вул. Вокзальна, 
8 ще рік тому від-
крили спормайдан-
чик, на який місь-
кбюджет витратив 
1,5 млн грн. Проте 
на сьогоднішній 
день його можна 
вважати приватним.

Проблему спортмайдач-
нику «під ключ» підняли на 
засіданні виконавчого комітету 
під час обговорення питання 
про передачу спортивних 
майданчиків міського куль-
турно-спортивного центру та 
управління капітального бу-
дівництва міськради. Зокрема 
майданчик по вул. Вокзальна, 
8 хотіли передати на баланс 
ДЮСШ з футболу «Полісся».

Член виконкому Олександр 
Таргонський з обуренням ви-
словив свою думку з приводу 
«приватного» спортивного 
майданчика родини Грибанів.

«Ми вс і  прекрасно зна-
ємо, що існує ця проблема, 
вже рік обговорюємо одне і те 
саме! Чому досі немає заяви 
про правопорушення у по-
ліції?», – зауважив Олександр 
Таргонський.

Своєю чергою, керівник 
міського спортивного центру 
Анатолій Фільчук додав, що 
центр наразі є не повним ба-
лансоутримувачем спортмай-
данчику на Вокзальній,8.

«Реконструкція цього май-
данчика ще нам не передана. 
Ми зустрічались з Грибаном, 
нюансів не виникало. Він від-
кривав майданчик і усіх туди 
пускав».

Нагадаємо, саме жителі при-
леглих будинків по вул. Вокзаль-
ній проявили ініціативу будів-
ництва спортивного майданчика 
та футбольного поля.

Аліна Бойко

У рамках виставки 
«Весільна обрядовість» 
у краєзнавчому музеї 
підготували експо-
зицію з близько 100 
вишитих робіт, харак-
терних для Житомир-
щини 19–20 століття.

Окрім старовинного весільного 
вбрання та рушників, краєзнавчий 
музей підготував і вперше показав 
на загал велику кількість старовин-
них, автентичних, характерних для 
Житомирщини зразків вишивок. 
А це більше ніж двадцять унікаль-
них виробів ручної роботи, які були 
свого часу створені руками май-
стринь на території області.

«Якщо взяти всю виставку 
«Весільна обрядовість», то на ній 
представлено до сотні вишитих 
рушників, сорочок жіночих і чо-
ловічих. Сьогодні ми доповнили 
виставку зразками вишивок кінця 
19 – початку 20 століття. Зокрема тут 

представлений козак – це 
антропоморфний символ, 
який розміщений зі сти-
лізованим ромбом, обабіч 
якого антиподально роз-
міщена фігура людини, 
яка тримає руки в боки. 
Цей оргамент має назву 
«в козака». Вважалося, що 
він був праобразом вели-
кої богині і також служив 
оберегом для всього роду. 
Зустрічаємо ми цього ко-
зака не тільки на рушни-
ках і сорочках, також на 
фартухах, на килимах, на 
рушниках-завісках, які ми 
можемо побачити лише 
на півночі нашої області», – розпові-
дає старший науковий співробітник 
відділу етнографії Надія Борисова.

За її словами, для Житомирщи-
ни був характерним геометричний 
орнамент – ромб, який складається 
з двох трикутників, що символізує 
чоловіче і жіноче начало. Одним 
з унікальних експонатів вистав-
ки вважають сорочку, привезену 
з Олевського району, яка вишита 
гладдю білим по білому.

«Житомирська область на-
лежить до двох етнографічних 
регіонів. На півночі збереглись 

орнаменти геометричні, зокрема 
вишита сорочка білим по біло-
му в ромби. Вишивка служила не 
лише прикрасою для сорочок, а й 
сильним оберегом і захистом від 
нечистої сили. Також для Полісся 
характерним був геометричний 
орнамент – ромб, адже він скла-
дається з двох трикутників, що 
символізує як чоловіче, так і жі-
ноче начало», – розповідає Надія 
Борисова.

Виставка поліських орнаментів 
у Житомирському краєзнавчому 
музеї працювала до 20 травня.

Забава для 
обранних: родина 
Грибанів незаконно 
повісила замок  
на спортмайданчик

До Дня вишиванки 
Житомирський краєзнавчий 
музей відкрив експозицію 
унікальних робіт 
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Як усиновити дитину 
дружини від першого 
шлюбу?

Детальніше про це, в рамках 
проекту «Я маю право!», розпові-
ли фахівці Андрушівського бюро 
правової допомоги.

Це питання регулюється По-
рядком провадження діяльнос-
ті з усиновлення та здійснення 
нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей, затвердже-
ним Постановою № 905 Кабінету 
Міністрів України 08.10.2008.

Потрібно звернутись з від-
повідною заявою до служби 
у справах дітей (вони створю-
ються при місцевих та районних 
адміністраціях).

До заяви додаються такі до-
кументи:

1) копія паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу 
(у двох примірниках);

2) копія свідоцтва про шлюб;
3) висновок про стан здоров'я, 

складений за спеціальною фор-
мою (у вкладці до цього листа);

4) довідка про наявність чи 
відсутність судимості для кожного 
заявника, видана територіальним 
центром з надання сервісних по-
слуг МВС;

5) копія свідоцтва про народ-
ження дитини;

6) письмова згода батьків 
дитини на усиновлення, за-
свідчена нотаріусом, або згода 
того з подружжя, дитину якого 
усиновлює інший з подружжя, 
та документ, який засвідчує від-
сутність другого з батьків дитини 
(копія свідоцтва про смерть або 
довідка про смерть, видана ор-
ганом реєстрації актів цивільно-
го стану, копія рішення суду про 
позбавлення батьківських прав, 
про визнання недієздатним або 
безвісно відсутнім, довідка з ор-
гану реєстрації актів цивільного 
стану щодо запису відомостей 
про батька дитини тощо).

Протягом 10 днів з дня по-
дачі всіх документів вони пере-
віряються, проводиться бесіда, 
з’ясовується згода дитини на уси-
новлення (за можливості), пе-
ревіряються умови проживання 
тощо і в результаті готується відпо-
відний висновок про можливість 
усиновлення.

Після отримання відповідно-
го висновку (з пакетом поданих 
вами документів, що повертають-
ся вам) ви подаєте заяву про уси-
новлення до суду. В цій же заяві 
можуть бути зазначені клопотання 
про зміну прізвища дитини.

Кінець процедури усинов-
лення – отримання позитивного 
рішення суду про задоволення 
вашої заяви про усиновлення 
дитини.

Більше інформації про проект 
«Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті pravo.
minjust.gov.ua та за номером 
0 800 213 103 (єдиний контакт-
центр надання безоплатної пра-
вової допомоги).

КОЛОНКА

Тетяна Павловська

Житомирянка 
здобула перемогу на 
весняному чемпіо-
наті з велоспорту. 
Журналісти дізнали-
ся про зірковий шлях 
спортсменки.

11 травня у Білій Церкві пред-
ставниця Житомира здобула І-е 
місце в індивідуальній гонці на 
весняному чемпіонаті України 
з велоспорту. Ольга Шекель відір-
валася від суперниці на дві хви-
лини, і це допомогло перемогти 
одеситку.

Журналісти «20 хвилин» ви-
рішили поспілкуватися з пере-
можницею, аби дізнатися більше 
про видатну спортсменку.

�� –�Розкажіть, будь ласка, 
як починалася історія Вашого 
успіху.

– Велосипед став для мене 
частиною життя. В 11 років я по-
чала займатися велоспортом. Як 
зараз пам`ятаю: ранок п`ятниці, 
я йшла до школи, навколо мого 
будинку каталися діти з трене-
ром. Мене це надзвичайно заці-
кавило, і тренер-жінка запропо-
нувала мені прийти в понеділок. 

З величезним задоволенням я за-
вітала до бази, познайомилася 
з усіма. Саме з цього дня і поча-
лася моя кар’єра.

�� –�Хто ваш наставник та 
що він радить?

– Мій тренер – Едуард Мусе-
лимян. Вже 6 років ми працюємо 
разом, він відкрив мені двері до 
професійного велоспорту. Ця 
людина має надзвичайно сильну 
енергетику, кожен його спортс-
мен прагне лише перемоги. Мій 
наставник ніколи не дозволить 
втратити надію, він завжди вірить 
в мою силу та перемогу, і це для 
мене величезна мотивація.

�� –�Які труднощі виника-
ють під час тренувань?

– Зазвичай труднощів уза-
галі не виникає. До справи я та 
мій тренер підходимо з профе-
сіоналізмом. Бувають дні, коли 
фізично важко тренуватися, але 
я завжди повторюю, що фізичний 
біль лише тимчасовий. Мій улю-
блений вислів: «Терпение горькое 
на вкус, но его результат слаще, 
чем мёд».

�� –�Чи підтримувала Ваш 
вибір родина?

– Моя сім`я підтримувала 
мене завжди і у всьому. Батьки 
та сестра телефонують перед 
кожним стартом, адже хвилю-
ються і бажають лише кращого. 
Чоловік інколи присутній на 
змаганнях, він постійно мене під-
тримує і знає, що я завжди хочу 

перемогти, незважаючи на рівень 
складності змагання. Підтримка 
рідних для мене не просто важ-
лива, а необхідна, вона відобра-
жається у моїх результатах».

�� –�Чи маєте плани на 
майбутнє?

– Цього року я мрію здобути 
золото на чемпіонаті Європи. 
У 2015 році мені не вистачило 
лише 6,5 секунди, аби вдягнути 
зіркову футболку. Але незва-

жаючи на це, з кожним роком 
у мене все більше і більше впев-
неності у собі і мотивації. Мрі-
єю всього мого життя є участь 
в Олімпійських іграх. Добре 
пам`ятаю, що я сказала тренеру 
в одинадцять років: «Я ніколи не 
покину спорт без золотої олімпій-
ської медалі». Шлях до перемоги 
лежить через постійні тренування. 
Велоспорт заповнив моє серце, 
повністю та надовго!»

Шлях до перемоги  
лежить через постійні 
тренування, – Ольга Шекель

В самому розпалі 
сезон з шашок-64 на 
планеті.

Після відбіркових національ-
них чемпіонатів країн світу з ша-
шок-64 з 7 по 15 травня 2018 р. 
у м. Нидзиця (Польща) відбувся 
чемпіонат Європи з шашок-64 
(бразильська версія) серед спортс-
менів з обмеженими фізичними 
можливостями, де у складі збір-
ної України серед спортсменів 
з ураженнями опорно-рухового 
апарату вже впевнено закріпився 
наш спортсмен, житомирянин, 
член збірної команди ЖРЦ «ІН-
ВАСПОРТ», майстер спорту Укра-
їни – Олександр Гонгальський.

Нагадаємо, що місяць тому 
Олександр став чемпіоном Укра-

їни з шашок-64 2018 року.
Чемпіонат Європи з шашок-64 

проводився серед спортсменів із 
порушеннями слуху, зору, ура-
женнями опорно-рухового апа-
рату та серед спортсменів із по-
рушеннями психічної діяльності 
легкого чи середнього ступеню.

У загальному підсумку зма-
гань Олександр посів 8-е міс-
це, а серед осіб з ураженням 
опорно-рухового апарату 3-Є 
МІСЦЕ, на жаль, пропустивши 
вперед на перше місце українця 
з Вінниччини Дмитра Маринен-
ка та спортсмена із Російської 
Федерації на другу позицію.

Очікуємо найголовніших 
змагань, які підіб’ють підсумки 
сезону 2018 з шашок-64. Це чем-
піонат світу (бразильська версія), 
що буде проходити 21–30 серпня 
у м. Млава (Польща).

То ж вітаємо Олександра та 
його дружину Тетяну, яка його 
супроводжує та підтримує, та 
бажаємо успіхів та удачі нашо-

му спортсмену!
За матеріалами Жито-

мирського регіонального 
центру «ІНВАСПОРТ»

Житомирянин отримав бронзову медаль 
на чемпіонаті Європи з шашок-64
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Всі ми хочемо приголомши-
вий будинок, який буде виді-
лятися серед інших, але в той же 
час потрібно, щоб він гармонійно 
поєднувався з прибудинковими 
територіями. Тому важливо пра-
вильно підійти до дизайнерсько-
го рішення будинку вашої мрії.

Процес оформлення фасаду будинку 
може бути досить складним: необхідно 
підібрати кольори, матеріали, збалан-
сувати форми і лінії. Це робота не для 
дизайнерів-початківців. Ви коли-небудь 
замислювалися над тим, що робить зо-
внішній вигляд будинку привабливим? 
Чому деякі будинки на вулиці змушують 
вас зупинитися і захоплюватися їхньою 

красою? Скоріше за все, що при оформ-
ленні цих приголомшливих будинків вра-
ховувалися деякі ключові принципи ди-

зайну. Так, у будь-якому дизайні, інтер'єру 
або екстер'єру, необхідно слідувати де-
яким простим правилам оформлення, 

Дизайнерські ідеї будинку: поради експертів
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щоб кінцевий результат милував 
око. Давайте розглянемо основні 
принципи дизайну будинку, які 
допоможуть вам облаштувати 
своє житло.

Дизайн фасаду  
будинку в камені

В першу чергу потрібно зба-
лансувати форму та симетрію. Як 
і в будь-якому вигляді дизайну, 
балансування і симетрія грають 
важливу роль у правильному 
оформленні простору. Фасад 
будь-якого будинку повинен 
зберігати ці властивості для пра-
вильної розробки і приємного 
зовнішнього вигляду. Є безліч 
способів досягнення пропорцій-
ності домашнього екстер'єру – 
деякі вимагають очевидної си-
метрії, а деякі менш помітної. 
У будь-якому випадку дизайн 
правильно спроектованого бу-
динку повинен бути пропорцій-
ним і збалансованим.

Дизайн екстер'єру  
заміського будинку

Форма слідує за функцією. По 
суті, це означає, що призначен-
ня будівлі має бути відправною 
точкою дизайну. Яке призначення 
вашого будинку? Як ви плануєте 
його використовувати? Обміркуй-
те всі потреби вашої родини, а по-
тім вирішите, що має бути у ва-
шому будинку, щоб задовольнити 
ці потреби. Зовнішній вигляд ва-
шого будинку буде відображати 
інтер'єр, який ви обрали. Можли-
во, ви художник, який вважає, що 
краще для вас будуть, наприклад, 
великі вікна, тому що вам необ-
хідно натуральне освітлення, щоб 
малювати/творити. Можливо, вам 
необхідна додаткова кімната над 
гаражем, тому на фасаді будинку 
розміщено додаткове вікно, що 
врівноважить загальний вигляд. 
Завжди пам'ятайте, що дизайн 
вашого інтер'єру впливає також 
і на екстер'єр.

Кольорові комбінації 
в екстер'єрі

У будь-якому вигляді оздоблю-
вальних робіт вибір кольору має 
першочергове значення, тому що 
колір може як і приховати недо-
ліки, так і підкреслити їх.

Експерти вважають, що надій-
ним і ефективним принципом роз-
міщення кольорів є використання 
двох відтінків однієї колірної гами, 
що відрізняються на пару тонів. 
Більш світлий або темний відтінок 
можна використовувати для оформ-
лення фасаду або для обробки, від-
повідно до вашого смаку. Третім, 
контрастним, кольором можна 
оформити двері, зробивши акцент 
на ній. Колір здатний підкресли-
ти багато особливостей вашого 
екстер'єру. Пофарбуйте вашу веран-
ду в яскравий і свіжий білий колір, 
щоб створити відчуття затишку, або 
зробіть занадто високий будинок 
візуально коротше, пофарбувавши 
його верхню частину темними ко-
льорами, а нижню світлішими. Існує 
безліч способів приховати слабкі 
сторони житла і підкреслити сильні 
за допомогою гри фарб.

Значення ландшафту
Благоустрій садової ділян-

ки – це набагато більше, ніж про-
сто вкопати одне дерево перед 
будинком. Найчастіше це вдало 
розміщені рослини, які надають 
будинку той самий неперевер-
шений вигляд та виділяють його 
серед інших. Вибрати відповідні 
рослини досить складно, тому ми 
радимо керуватися особливостя-
ми грунту і регіону проживання. 
Озеленювачі зазвичай добре розби-
раються у всіх видах рослин. Вони 
знають, де краще їх садити, і навіть 
можуть скласти план ландшаф-
ту для вашого двору. Подумайте 
про свій двір і почніть планувати 
облаштування саду вже сьогодні. 
Пам'ятайте, що потрібен час для 
посадки рослин і їх звикання, так 
що запасіться терпінням. Чим ра-
ніше ви почнете, тим краще.
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Аліна Бойко

Місцеві жителі та 
активісти б’ють на 
сполох: у річці Тете-
рів знизився рівень 
води та масово гине 
риба.

Винуватцем ситуації, що скла-
лася, стала мала гідроелектрос-
танція (МГЕС) міста, яка в районі 
підвісного мосту кілька разів за 
день скидає воду, і це в пері-
од нересту. Власником МГЕС є 
ТОВ "Житомиркомунсервіс".

9 червня 2014 року компанія 
отримала ліцензію на вироб-
ництво електроенергії на двох 

ГЕС – у селі Ліщин Житомир-
ського району та у Житомирі, 
на вул. Жуйка, 12. У порівнянні 
з існуючими МГЕС, за кількістю 
виробленої електроенергії за 
минулий рік підприємтво в аут-
сайдерах.

У 2013 році компанії дозво-
лили укласти договір оренди 
на місці греблі, яка раніше 
належала «Житомиртеплоко-
муненерго». У 2014 році «Жи-
томиркомунсервіс» придбав Лі-
щинську ГЕС, яку збудували ще 
у 1954 році. А у 2016 ця компанія 
стала переможцем конкурсу на 
кращий проект будівництва ГЕС 
у Денишах.

Керує компанією Олександр 
Лісін, який у 2016 році претен-
дував на посаду радника Жито-

мирського міського голови від 
ГО «Громадський екологічний 
контроль України».

Погіршення якості води 
в Тетереві – прямий вплив 
малої ГЕС?

На жаль, у гонитві за нажи-
вою у «Житомиркомунсервіс» 
ігнорують вимоги природоохо-
ронного законодавства та економ-
лять на заходах щодо компенсації 
шкоди довкіллю. Зокрема, ігнору-
ють вимоги пропуску риби вгору 
за течією під час нересту.

І хоча, згідно зі ст. 66 Водного 
кодексу України, «гідроенерге-
тичні підприємства зобов’язані 
дотримуватися встановлених 
правил експлуатації водосховищ, 
режимів накопичення та спра-
цювання запасів води, режимів 

коливань рівня у верхньому 
і нижньому б’єфах та пропускан-
ня води через гідровузли, забезпе-
чувати у встановленому порядку 
безперебійний пропуск суден, 
а також пропуск риби до місць 
нересту відповідно до проектів 
рибопропускних споруд», але на 
практиці ця норма не виконуєть-
ся через низку причин. У першу 
чергу через відсутність підзакон-
них нормативно-правових актів та 
неефективність контролюючих 
органів влади.

«19 травня в районі підвісно-
го мосту знову був великий скид 
води. Близько 1 метра, і це в пері-
од нересту. В результаті вся ікра 
висохла, було нанесено велику 
шкоду воді. І це все лише для 
того, аби працювала приватна 

гідростанція. Ми викликали туди 
усі необхідні служби, проте усі, 
окрім рибоохоронної служби, 
неохоче беруться за це питання, 
мовляв, потрібно вивчити доку-
менти підприємства і лише тоді 
можливо повертатись до цього 
питання», – розповідає журна-
лістам «20 хвилин» громадський 
активіст Ігор Малі.

Активісти досліджували й 
іншу територію міста, де ГЕС 
має свій вплив на навколишнє 
середовище.

«Цими вихідними я поїхав 
у район Паперової фабрики. 
Наскільки мені відомо, там теж 
стоїть гребля. Там така сама си-
туація, що й під мостом у місь-
кому парку. Ще нещодавно була 
широка річка, на сьогодні ма-
ємо маленьке джерельце. Стає 
зрозумілим, що гідроспоруди 
компанії стоять по всій річці Те-
терів. Це центральна територія 
міста! Чому міська влада нічого 
не помічає? Минулого року зни-
щував екологію водоканал зі сво-
їми очищувальними спорудами, 
тепер ця гідростанція в період 
нересту, коли заборонено зако-
нодавством викид води. Проте 
керівництву байдуже до пробле-
ми річкової флори і фауни, їм 
цікаві лише гроші», – коментує 
ситуацію Ігор Малі.

Яке покарання  
понесуть винуватці

Начальник Житомирського 
рибоохоронного патруля Олек-
сандр Гонтар підтвердив наяв-
ність проблеми скидів води ком-
панією «Житомиркомунсервіс», 
їх дійсно більше, ніж за угодою.

«Мала ГЕС розташована на 
гідроспоруді по вул. Жуйка, вони 
мають усі нормативні документи, 
за якими мають скидувати пев-
ний рівень води для того, щоб 
працювала мала гідроелектрос-
танція. Цього разу вони скинули 
більший рівень води, ніж їм до-
зволено.

Олександр Гонтар розповів, 
що особисто спілкувався з дирек-
тором МГЕС на Жуйка, 12.

«Зі слів директора ГЕС Олек-
сандра Лісіна, 30–40 см – саме та-
кий рівень вони скинули, а ось за 
нашими замірами близько 70 см 
води. Це дуже багато. В резуль-
таті риба гине, ікра позасихала 
і позалишалась на прибереж-
ній рослинності. Це екологічна 
катастрофа», – додає начальник 
Житомирського рибоохоронного 
патруля Олександр Гонтар.

Своєю чергою, спеціалісти ри-
боохоронного патруля склали від-
повідні акти та направили їх до 
Державної екологічної інспекції 
в Житомирській області.

«Інспекція ці матеріали ви-
вчить і буде притягувати до від-
повідальності посадових осіб під-
приємства, з вини яких сталась 
така ситуація. За попередніми 
розрахунками, керівництво ком-
панії буде притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності 
у вигляді штрафу. Розмір штрафу 
визначає екоінспекція», – розпо-
відає Олександр Гонтар.

До слова, виконання рішен-
ня договору між міською радою 
та компанією «Житомирко-
мунсервіс» лежить на одному 
із заступників міського голови 

з питань діяльності виконавчих 
органів ради згідно з розподілом 
обов’язків та депутатській комісії 
з питань бюджету, економічного 
розвитку, комунальної власнос-
ті, підприємництва, торгівлі та 
залучення інвестицій. Проте на 
сьогодні представники міської 
ради не реагують на порушення 
підписаного договору.

Це лише один із прикладів 
екологічної катастрофи для Жи-
томира. Адже на території Жи-
томирської області зареєстровано 
18 МГЕС. На жаль, у погоні за 
прибутками дуже важко не зне-
хтувати законами природи, адже 
легко загубити те, що створюва-
лося зовсім не нами, але для нас, 
і мало залишатися незмінним ще 
для багатьох поколінь.

Через бездіяльність 
житомирської влади у місті 
назріває екологічна катастрофа
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Угода про асо-
ціацію наклала на 
плечі України багато 
зобов’язань. Окрема 
увага приділена та-
кому важливому для 
країни розділу якості 
та безпечності харчо-
вої продукції.

Європа має конкретні вимоги 
щодо якості харчової продукції. 
Наприклад, для того, щоб отри-
мати якісне молоко, запровадже-
ний контроль на етапі відгодівлі, 
який передбачає використання 
спеціальних кормів із суворим 
дотриманням санітарних норм. 
Висока автоматизація процесів 
зводить до мінімуму втручання 
людини на всіх етапах отриман-
ня молока. Процес проваджен-
ня подібного в України хоча й 
доволі складний, проте цілком 
ймовірний.

Перший кроком для наве-
дення ладу в сфері контролю 
безпечності харчової продукції 
стало ухвалення низки законів. 
З квітня цього року набули 
чинності норми, за якими роль 
держави змінилася з монополь-
ного диктування підприємствам 
умов і вимог випуску продукції, 
зосередившись виключно на 
контролі їх безпечності. Голо-
вна відповідальність лягає на 
плечі виробника. За недотри-
мання вимог на підприємства 
накладаються великі штрафні 
санкції. Водночас посилення 
конкуренції за споживача при-
зведе до зникнення з ринку ви-
робників неякісної продукції. Із 
обов’язковим запровадженням 
європейської системи менедж-
менту в сфері виробництва 
продукції харчування (HACCP) 
підприємство не зможе викорис-
товувати сировину сумнівного 
походження.

Разом з тим в очікуванні змін 
багато звичайних жителів сіл 
і невеличких населених пунктів. 
Перелякані різними чутками, 
вони не знають, що невдовзі на 
них чекає та чи не позбавлять 
нововведення їх сім’ї основного 
доходу від зданого молока та 
м’яса. Чи зможуть вони вільно 
торгувати власною продукцією 
на ринках, які вимоги діятимуть 

по відношенню до домогоспо-
дарств та як адаптуватися людям 
до нових реалій і хто зможе їм 
допомогти?

Майбутнє продукції 
домогосподарств

Українські маленькі селища 
та селища міського типу звикли 
до того, що основним доходом є 
реалізація харчової продукції, 
в більшості молока та живої тва-
рини. Склалася така ситуація, 
що шляхи реалізації домогос-
подарської продукції є різними. 
Продукція з приватних секторів 
може реалізовуватися на пере-
робку до підприємств, на агро-
продовольчий ринок чи, так би 
мовити, з рук.

– Відверто кажучи, нас тур-
бує ситуація з прийомом моло-
ка. Точної інформації ніхто нам 
не говорить. Окрім того, що нам 
не проводять інформування та 
підготовку до змін, а ще й не да-
ють гарантії на майбутнє. На-
приклад, я маю доїльний апарат, 
котрий був компенсований за 
програмою підтримки від АПК, 
за допомогою якого я реалізую 
безпечне для вживання молоко. 
Навіщо тоді скасовувати при-
йом, якщо можна створити 
кращу систему контролю над 
кожним домогосподарством, – за-
уважила жителька села Кам’янка 
пані Наталія.

Можна зробити висновок, що 
селянам важко сприйняти ту 
систему, яку хочуть впровадити. 
Вони вважають це нереальним. 
Невідомо, яка буде ситуація з ре-
алізацією молока на ринку.

– Що стосується харчової 
продукції з домогосподарств, 
яка не йде на переробку до під-
приємств, то вона може бути 
реалізована тільки на агропродо-
вольчих ринках, де є лабораторія. 
Кожен, хто вступає на ринок, 
має робити перевірки продукції 
на безпечність. Адміністрація 
ринку має сама контролювати 
продукцію, яка реалізується на 
її території згідно із законодав-
ством України. Вся продукція, 
яка реалізується не на агропро-
довольчому ринку і не пройшла 
перевірку, заборонена для реалі-
зації, – зазначив начальник відділу 
безпечності харчової продукції 
Держпродспоживслужби в Жи-
томирській області Володимир 
Онопченко.

На сьогодні споживачі самі 
вправі обирати, де та що купу-
вати. Однак варто пам’ятати, що 
самовільна торгівля взагалі ні-
ким не контролюється і питання 
полягає не лише в доброчесності 
безпосередньо продавців. Якість 
та санітарні умови продажу не-
рідко несуть реальну загрозу 
здоров’ю покупців такої про-
дукції.

Безпечна  
молочна продукція

Нещодавно в Україні з’явився 
новий національний ДСТУ 
3662:2015 «Молоко-сировина 
коров’яче. Технічні умови». Да-
ним стандартом передбачено три 
сорти молока: екстра, вищий, 
перший. Одразу ж слід сказати, 
що вищому рівню молоко в Укра-
їні не відповідає. Важко сказати, 
від чого точно утворилася така 
ситуація. Відомо, що не кожна 
господиня, яка тримає корову 
і реалізовує отримане молоко, 
має доїльний апарат та спеці-
альний холодильник для мит-
тєвого охолодження молочної 
сировини.

Це цілком пояснює, чому ЄС 
зобов’язало Україну створити не-
обхідні умови для отримання та 
реалізації молока. Тому з вересня 
поточного року очікується ство-
рення спеціальних пунктів для 
збору молока. Фермери можуть 
об’єднуватися в кооперативи. За 
рахунок цього фермерам буде 
дешевше здійснити всі заходи 
для дотримання якості молока, 
щоб воно було вищого ґатунку.

Разом з цим має змінитися 
ситуація з підвищення якості 
молока в домогосподарствах, 
яка наразі відповідає виключно 
другому сорту.

«Дуже багато молочної про-
дукції, яка надходить з приват-

них секторів, є фальсифікованою. 
Деякі показники фальсифікації не 
відповідають показникам безпеки. 
Близько 70–80% переробних під-
приємств отримують молочну 
продукцію з приватних домогос-
подарств. Система контролю над 
молочною продукцією має бути 
над показниками якості та без-
пеки самої ж продукції», – повідо-
мив начальник відділу безпечності 
харчової продукції Держпродспо-
живслужби Володимир Онопченко.

Контроль за якістю  
м’ясної продукції

З м’ясною продукцією також 
не все просто. Задля дотри-
мання рівня безпеки має бути 
постійний контроль та пере-
вірки. Контролюватися перш 
за все має стан здоров’я тварин. 
Тому і впроваджується система 
HACCP. Це важливо не тільки 
для здоров’я українців, а й у по-
дальшій ситуації з експортом 
за кордон. Країни Європи дуже 
переймаються здоров’ям своїх 
жителів, тому чітко слідкують 
не тільки за якістю продукції 
тваринного походження, а й за 
територією, звідки її привезли.

Поголів’я, яке надходить на 
підприємство, має супроводжу-
ватися всіма документами, які 
засвідчують безпеку. Всі забійні 
підприємства мають ветери-
нарних інспекторів, які мають 
контролювати показники безпе-
ки продукції, що виробляється. 
Всі забійні підприємства мають 
отримати експлуатаційний до-
звіл, тобто документ, який за-
свідчує те, що підприємство від-
повідає всім високим вимогам 
щодо забійних підприємств. Там 
чітко розписано, що вимагається 
від операторів ринку для дотри-
мання всіх регламентів безпеки. 
Що ж стосується м’ясної про-

М’ясомолочна продукція 
за європейськими 
вимогами дукції, яка реалізується на агро-

продовольчих ринках, то безпеку 
має контролювати адміністрація 
ринку, як і всю іншу продукцію.

Впровадження дієвої 
системи контролю

Для того, щоб населення спо-
живало якісну, а головне – безпеч-
ну продукцію, мають створитися 
певні умови, які гарантуватимуть 
таку безпеку. Це дозволить Укра-
їні наблизитися до європейських 
норм і повноцінно затвердити себе 
не лише на нашому ринку, а й на 
міжнародному. Мають зникнути 
всі фальсифікати, які реалізуються 
шляхом переробки на підприєм-
ствах та на інших локаціях.

Поки селяни Житомирської 
області плутаються у здогадках 
про те, що їх очікує в майбутньо-
му від впровадження нової сис-
теми контролю, уповноважений 
орган відмовляється надавати 
інформацію та створювати кому-
нікацію зі засобами масової ін-
формації. За тиждень очікування 
в департаменті агропромислового 
розвитку і економічної політики 
обласної державної адміністрації 
так і не змогли повідомити редак-
ції, як допомагатимуть домашнім 
господарствам та доноситимуть 
інформацію для населення. Ви-
ключенням стала ініціатива, що 
розпочала реалізовуватись у Ба-
ранівському районі. Проект за 
підтримки Європейського Союзу 
дозволить випускати органічну 
молочну та м’ясну продукцію, що 
гарантуватиме її екологічність та 
безпечність.

«Контроль потрібно впро-
ваджувати. Це – життя наших 
людей. Наша особиста філосо-
фія – зробити так, щоб ті, які 
тримали 3 корови, почали трима-
ли більше. Ми хотіли б зробити 
свої ферми, на яких можна буде 
контролювати дотримання всіх 
санітарних норм, – зауважив голо-
ва Баранівської об’єднаної терито-
ріальної громади Анатолій Душко.

Сподіваємось, що подібні 
ініціативи знайдуть своє по-
ширення в інших містечках та 
селах області і Житомирщина 
поверне свій статут провідного 
регіону з виробництва м’яса та 
молокопродуктів.

Ця публікація була під-
готовлена в рамках проекту 

"Просування реформ в регіони" 
за сприяння Європейського Со-

юзу (http://ec.europa.eu/europeaid). 
Зміст цієї публікації є виключ-

ною відповідальністю автора 
і жодним чином не відображає 

точку зору Європейського Союзу
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С трибуны Рады со-
председатель фракции 
Оппозиционного бло-
ка в парламенте Алек-
сандр Вилкул жестко 
выступил против 
подготовки властью 
масштабных фальси-
фикаций выборов.

Он обратился ко всем народным 
депутатам, которые против таких 
действий:

– Мы должны принять новый 
закон о выборах и создать качествен-
ную центральную избирательную 
комиссию (ЦИК). Ведь ЦИК, кото-
рая не имеет доверия, – это прямой 
путь к непризнанию выборов ни 
украинским обществом, ни между-
народным сообществом. Это путь 
к узурпации власти и тотальной 
изоляции. А мы можем изменить 
путь страны, чтобы люди жили по-
людски, а не в обнищании.

Вилкул отметил, что парламент 
еще имеет возможность остановить 
масштабную фальсификацию вы-
боров Президента и парламента.

– Именно фальсификация яв-
ляется тем инструментом, на кото-

рый рассчитывают провластные 
партии, окончательно потерявшие 
уважение людей и имеющие ми-
нимальные рейтинги.

Говоря о манипуляциях, оппо-
зиционер подчеркнул:

– Первое – манипуляция с ко-
личеством избирателей. Согласно 
официальному сайту Госкомстата, 
население Украины, составляет 
более 42 млн человек. Однако, по 
разным подсчетам, у нас сегодня 
проживают максимум 28 мил-
лионов. Реальную численность 
можно установить во время Все-
украинской переписи населения, 
которая должна была пройти еще 
в 2017 году, но правительство пере-
несло ее на послевыборный 2020 
год. Вы же понимаете, что власть 
будет делать, имея разницу за-
декларированной и фактической 
численности населения около 10 
миллионов человек?

Далее Вилкул отметил:
– Блокируется новый закон 

о выборах, чтобы в следующем году 
снова половину депутатов избирали 
с помощью гречки и админресурса. 
За счет этих людей власть хочет хоть 
что-то сделать, чтобы как-то напол-
нить свои фракции.

Третьим фактором мани-
пуляций оппозиционер назвал 
формирование абсолютно под-

контрольной власти Центральной 
избирательной комиссии:

– Кодекс надлежащей практи-
ки в избирательных делах Венеци-
анской комиссии Совета Европы 
говорит о том, что в этом органе 
должно быть обеспечено равное 
пропорциональное представитель-
ство всех парламентских фракций 
и групп. На этом также акценти-
ровали послы стран Большой Се-

мерки в своей резолюции. Такое 
требование содержит резолюция 
ПАСЕ от 25 января этого года.

Вилкул отметил, что этого ре-
шения добивались многие поли-
тические силы.

– Однако я знаю, что этого до-
билась Юлия Тимошенко. Это тот 
случай, когда я поддерживаю ее, 
ведь выполнение этой нормы явля-
ется одной из важнейших составля-

ющих прозрачного избирательного 
процесса, – сказал он.

Александр Вилкул акцентиро-
вал, что несмотря на все резолюции, 
«на 13 мест внесено 14 кандидатур 
членов ЦИК. Среди них нет ни од-
ного кандидата от Оппозиционного 
блока. Хотя мы, согласно пропор-
циональному принципу, подали 
две кандидатуры – Сергея Румпу 
и Григория Москаленко».

Вилкул: Если власть сформирует «ручную» ЦИК, 
которая не имеет доверия, – это прямой путь  
к непризнанию выборов ни в Украине, ни в мире

Ольга Сідлецька

У червні ціна на газ 
для населення може 
суттєво змінитися.

Раніше, 28 березня, уряд про-
довжив дію постанови "Про за-
твердження Положення про по-
кладання спеціальних зобов'язань 
на суб'єктів ринку газу" до 1 черв-
ня 2018 року.

Як розповів керівник програм 
аналітичного центру DiXi Group 
Роман Ніцович, методика, закрі-
плена постановою, не враховує вар-
тість закупівель газу з-за кордону, 
і формули перегляду зараз немає. 
Україна має провести консультації 
щодо формули з МВФ, Світовим 
банком і Європейським Енергос-
півтовариством. МВФ наполягає на 
тому, що ціна на газ для населення 
повинна дорівнювати ціні для ім-
портерів. Нині населення платить 
4,942 грн за кубометр.

«Ми чули заяву міністра На-
салика про те, що ціна для насе-
лення не буде змінюватися, тобто 
позиція міністерства така. Але є 
ще переговорний процес уряду 
з МВФ, і, очевидно, там теж йде 
розмова про компромісні фор-
мули», – зауважив Роман Ніцович.

На думку експерта, існує два 
сценарії розвитку події: перший – 
продовження дії 187-ї постанови 
в чинній редакції, яка визначає 
ціну газу на рівні майже семи 
гривень за куб, або другий – буде 
прийнята постанова в новій ре-
дакції, яка передбачатиме певний 

перехідний період перед підви-
щенням ціни на газ.

«Наскільки ціна буде вищою, чи 
зрівняється вона з промисловою ці-
ною і наскільки затяжним буде пе-
рехідний період, очевидно, лежить 
у площині домовленостей уряду 
і МВФ чи Європейського Союзу. 
Тому поки що дуже складно щось 
прогнозувати, до того ж зрозуміло: 
чим ближче вибори, тим менше 
можливостей для маневру», – роз-
повів Роман Ніцович.

Керівник програм аналітично-
го центру DiXi Group поділився 
своїми думками щодо заяви мі-
ністра фінансів Олександра Да-
нилюка про можливе зниження 
ціни газу. За його словами, це 
вимагатиме формули, відмінної 
від тієї, що діє зараз, – коли ціна 
орієнтується на ціни на німецько-
му хабі плюс доставка в Україну, 
так званий імпортний паритет.

«Цілком можливо, що уряд 
може підійти не до формули 
«Хаб+», а до формули «Хаб 0», ви-
ключити вартість транспорту, тоді 
ціна буде такою ж, як і на хабі, тобто 

без вартості доставки газу в Україну. 
Проте ми розуміємо, що все одно 
на ринку є певна маржинальна ціна 
на ринку, яка дорівнює імпортному 
паритету з додаванням маржі про-
давців газу в Україні. Розрив між 
промисловими цінами та цінами 
для населення все одно буде існу-
вати», – зауважив Роман Ніцович.

На його думку, є ще варіант 
«Хаб-», за якого ціна буде прив’язана 
до якогось українського виробни-
ка або ж до віртуального імпорту 
Газпрому, якого не існує наразі, але 
який міг би бути.

«Проте мені здається, що тре-
ба прив’язуватися до більш-менш 
реалістичних цінових орієнтирів, 
тоді не буде ситуації, аналогічної 
нинішній, коли існує суттєва роз-
біжність між цінами на конкурент-
ному сегменті ринку та цінами для 
побутових споживачів. Звичайно, 
влітку ця різниця зменшується, але 
взимку вона є дуже суттєвою», – під-
сумував експерт.

Матеріал підготовлений 
у рамках співпраці  

з проектом «VoxConnector»

Чи піднімуть тарифи на газ  
для населення у наступному місяці



15 Середа, 23 травня 2018WWW.20MINUT.UA Культура

День Європи творча молодь Житомира 
відзначала по-особливому: у найбільшому 
концертному майданчику міста – літньому 
театрі "Ракушка" – успішно пройшов вже 
традиційний щорічний Український мо-
лодіжний фестиваль сучасних субкультур 
"STREET ART FEST – 2018", організований 
за сприяння управління сім'ї, молоді та 
спорту Житомирської облдержадміні-
страції, управління у справах сім'ї, мо-
лоді та спорту Житомирської міськради, 
мистецького проекту "Академія зірок" та 
міжнародної корпорації танцю "T-Squad 
Dance School".

З 7 годин ранку сцену "Ракушки" роз-
почали готувати до фестивалю – вста-
новлювали звукове та світлове сценічне 
обладнання, після 9-ї години концертну 
залу заповнили понад дві сотні учасни-
ків, і не тільки з Житомира, а й з Києва, 
Малина, Коростишева та ін. Невеликий 
саунд-чек, і об 11 годині Житомир зу-
стрічав гостей – столичних професійних 

суддів танцювальних 
змагань: Влада Кос-
тиріна – хореографа, 
неодноразового пере-
можця міжнародних 
змагань з хіп-хопу, 
Артема Кондратьєва – 
презентера майстер-
класів в Україні та за 
кордоном, екс-соліста 
шоу-балету "Light 
Balance", та голову 
суддівської колег і ї 
Олександра Вакурова – 
учасника всесвітньо 
відомого колективу 
"Apache Crew", хоре-
ографа, педагога, ве-
дучого масштабних 
українських чемпіона-
тів з сучасного танцю.

Після 11-ї ранку 
відбулось урочисте 
відкриття ІІ Україн-
ського молодіжного 
фестивалю сучасних 
субкультур "STREET 
ART FEST – 2018". При-
сутні почули цікаву 
інформацію з історії 
виникнення та відзна-

чення Дня Європи у різних країнах.
Розпочалась конкурсна програма фес-

тивалю одиночними батлами у різних 
вікових категоріях. Переможцями було 
визнано: серед молодших – Анну Хоменко 
(м. Житомир), середніх – Нео (м. Малин), 
старших – Даніелу Таран (м. Житомир).

Кожен учасник фестивалю також 
підготував сольний конкурсний виступ. 
Призові місця розподілились наступ-
ним чином: серед юніорів І – Олександра 
Шнирьова, ІІ – Антоніна Беліца, ІІІ – Віола 
Пасечник; серед дорослих І – Анна Рятте, 
ІІ – Іванна Герман, ІІІ – Валерія Горбалюк.

У перервах проводились пізнавальні 
акції, руханки, працював молодіжний дис-
кусійний клуб для учасників фестивалю.

Друга половина фестивалю розпоча-
лась із змагання танцювальних колективів 
у стилі хіп-хоп "Шоу вуличного стилю". 
Судді визнали переможцями наступні 
колективи: серед молодших І – "Funky 
Bunch", ІІ – "New Style", ІІІ – "Sparkle"; серед 

юніорів І – "FDE Crew" (м. Малин), ІІ – 
"TS-Two", ІІІ – "TS-One"; у "Шоу змішаних 
стилів" І місце – "FDE Band" (м. Малин), ІІ – 
"Ladies Dance", ІІІ – "FDE Girls" (м. Малин).

Надвечір відбулось велике урочисте 
нагородження переможців фестивалю 
та заключний гала-концерт. Глядачі з те-
плотою сприйняли виступ найменших 
учасників танцювальних команд "Super 
Kids" та "4 Kids". Свою пісенну творчість 
дарували солісти "Brand Studio" Даша Ко-
валь, дует "Леді", Каріна Аксьонова, Вале-
рія Банковська, реп-виконавець SB, солісти 
вокальної студії "Акорд" Денис Любченко, 
Андрій Дяченко, Михайло Гнип, Андрій 
Євдощук (до речі, подякою Житомирської 
облдержадміністрації була відзначена на 
фестивалі керівник студії "Акорд", засл. 

працівник культури України Любов Го-
луб), солісти "Шоу Сергія Вікторова" Юлія 
Нагорна, Анастасія Матвєєва, Наталія 
Пацьола, лунала сучасна європейська та 
українська музика.

Генеральний медіа-партнер фес-
тивалю – телерадіокомпанія "ЕФІР" та 
радіо "ХІТ FM", "Радіо Рокс", "Русское" 
радіо Україна", "Радіо НВ". Ексклюзив-
ний медіа-партнер – газета "20 хвилин". 
Ексклюзивний радіо-партнер – "Жи-
томирська хвиля". Інформаційні парт-
нери – РА "Прайм", інтернет-сайти: 
zhitomir.info, 0412.ua, Афіша Житомира, 
Moemisto.ua, Zamkova.info, dks.com.
ua, Vgolos.zt.ua, Житомир Life, Жито-
мир Today, газети "Авізо", "Імперія-TV", 
"Пульс", "Житомирщина".

Молодь відзначила День Європи 
фестивалем «Стріт Арт Фест – 2018»
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Адміністратор- прибиральниця	в	міні-
гуртожиток,	без	шз.	Надаємо	житло.	Знання	
ПК.	Прибирання,	контроль	і	облік.	Г/Р	вах-
товий,	понедільний.	З/п	від	6500	грн/міс,	від	
1600	грн/тиждень	+	проживання	+	бонуси.	
0664067409,0637940200Yourhostel.kiev.ua

БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗА-
РАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 
0936009555

• БУДКОМПАНІЇ: ВОДІЇ (НА ТЯГАЧ З НАПІВ-
ПРИЧЕПОМ), ЕЛЕКТРИКИ З РЕМОНТУ КРА-
НІВ, МАШИНІСТИ: КРАНА, ЕКСКАВАТОРА, 
АВТОГРЕЙДЕРА, КАТКА, НАВАНТАЖУВАЧА. 
ВАХТА 15/15, ЗП ВИСОКА. РОБОТА ПО ОБ-
ЛАСТЯХ УКРАЇНИ. 0672182601,0672400939

• В БУТІК ОДЯГУ (ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ГЛО-
БАЛ") ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРАФІК 
РОБОТИ З 9.00 ДО 20.00. ПОЗМІННО 2/2. 
З/П 18 ГРН./ГОД. ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА НОМЕ-
РОМ 0985180106

•	Вальники,бензоп-ки,пилорамники,т
рактористи,звар.,механіз.на заготівлю	
і	переробку	лісу.	Житом.обл.,з/п	висока.	
0968919614.

•	Вантажник. Можливо	без	досвіду	роботи	
(навчаємо).	З/п	9000	грн.	Офіційне	працев-
лаштування.	Надаємо	житло.	РОБОТА	в	м.	
КИЇВ!	0674969050

ВАНТАЖНИКІВ ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ВІД 9000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: РЕМОНТ, СОР-
ТУВАННЯ ПІДДОНІВ, ЗАГРУЗКА-ВИГРУЗКА 
МАШИН ЕЛЕКТРОРОКЛАМИ. 0667583958, 
0689468981,0930351703

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬ-
ТАЦІЇ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМА-
ДЯНСТВО ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ 
ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ ВЇЗД В АНГЛІЮ, 
КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WHA
TSAPP),0994313922(ВАЙБЕР)

ВОДИТЕЛИ КАТ. Е (ДАЛЬНОБОЙЩИКИ). 
РАБОТА ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. З/П 
ОТ 13000 ГРН. СТРОГИЙ УЧЕТ ТОПЛИВА. 
ЗВОНИТЬ С 9-00 ДО 18-00. 0734379994

•	Водії. Довготривалі	 відрядження	 в	

Європу.	 Заробітна	 плата	 60.000	 грн.	

0990298473,0985820766

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ 
ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ. РОБОТА ВАХТОВИМ 
МЕТОДОМ 1/1 МІС. НА ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ 
ОПЛАЧУЄМО ЖИТЛО І ДОРОГУ. З/П 33 
000ГРН. 0443039220,0672322787

ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА ЗАПРОШУ-
ЄМО НА СКЛАД. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 
11000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВАНТАЖНІ РОБО-
ТИ, БЕЗКОШТОВНИЙ ПІДВІЗ. 0667583958, 
0689468981,0930351703

•	Д/роботи в	Київ:	монтажники,	моноліт-

ники,	арматурники,	різнороби,	водії	само-

свалу,	кранівник,	екскаваторник.	Житло.	

0973297339

ЗДАМ В ОРЕНДУ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ ПЕ-
РУКАРЯ В ДІЮЧОМУ САЛОНІ (Р-Н СІННО-
ГО РИНКА). ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮТЬСЯ. 
0668431142

ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ ЗА СТАРШИМИ ТА ХВО-
РИМИ ЛЮДЬМИ В ПОЛЬЩУ, БАЖАНО 
Д/Р,Ч/Ж, БАЖАНО ЗНАННЯ ПОЛ.МОВИ.
ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХ. 
СІМЇ.ВИЇЖДЖАТИ ПО ПОЛ. РОБОЧИХ 
ВІЗАХ D 05 АБО 06 АБО ПО БІОМЕТРИЧ-
НИХ ПАСПОТРАХ НА 3 МІСЯЦІ (БЕЗВІЗУ) 
0985605910,0669096449

• ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБЛАД-
НАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ.ОФОРМ-
ЛЕННЯ, ГУРТОЖИТОК. ЗП 6000-7000. КИЇВ-
СЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н. ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0980332756,0976080608

•	Компанія-виробник "Укртермо"	шукає	
приватних	фахівців,	бригади	і	монтажні	
організації	для	установки	твердопаливних	
котлів	і	монтажу	систем	опалення.	Вигідні	
підрядні	умови.	0502582060,0932010391,0
462937307

КУХАР (ХОЛОДНИХ ЦЕХ). ХОРОШІ УМОВИ 
ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ 
ЗА 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З 
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ 
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ 
ПОСУДУ);

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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•	Охоронники. Г/р:	15/15	днів	(оплата	-	250	

грн/доба	+	харчування),	7/7	днів	(оплата	-	

300	грн/доба),	3/6	днів	(оплата	250	грн/доба)	

Надаємо	безкоштовне	житло.	Робота	в	м.	

Київ.	Дзвонити	з	11-00	до	16-00,	Олена.	

0444842518,0676567811

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 СПЕЦО-
ДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО. 
0679110959, 0503586564 ВОЛОДИМИР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, 0502396115НАТА-
ЛЯВІКТОРІВНА

•	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

• ОХРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ НА ВАХТУ. ВАХТА 20/10 
ИЛИ  30/15.  ПИТАНИЕ  И  ПРОЖИВА-
НИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО. 
0674206449ИЛИ0952858119

•	Пісок, відсів,	щебінь,	бут,	камінь,	земля,	і	
ін.	Послуги	автомобілем	КАМАЗ.	0977801302

ПЛИТОЧНИК ДЛЯ УКЛАДАННЯ ГАЗОННОЇ 
ПЛИТКИ БІЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ. 
ЗП 10000ГРН/МІС НАДАЄМО ЖИТЛО. 
0443039220,0672322787

•	Кухар запрошується	на	літній	період	у	

пансіонат,	смт.	Залізний	Порт.	0675963836.

•	Кухарі, офіціанти,	охоронці,	працівники	на	

пляж,	працівники	для	миття	і	прибирання,	

різноробочі	в	ресторан	Дніпровська	Рів`єра.	

Робота	в	м.	Київ.	Іногороднім	надаємо	жит-

ло.	0635381777

•	Мед. працівник	(ця)	по	догляду	за	хворими	

та	людьми	похилого	віку	на	дому	і	в	лікар-

ні.	Проживання	та	харчування	за	рахунок	

роботодавця.	0668464953

•	Мийники потрібні	на	автомийку	в	м.Київ.	

Можливо	без	досвіду	роботи.	Житло	нада-

ється.	Заробітна	плата	від	8000-30000грн(до	

30%	від	виробітку).	0981080000,095164040

4,0638954850

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ 
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: 
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П 
ВІД 7500ГРН. 097487027

•	Мясопереробне підприємство	запрошує	

сортувальників,	пакувальників,	вантажни-

ків,	обвалювальників	мяса.	Забезпечуємо	

житлом.	Офіційне	працевлаштування.	З/П	

від	8000	грн.	Звертатись	за	телефоном.	

0678690564,(044)5660057

НА РОБОТУ ПОТРІБНИЙ СЛЮСАР ТА АВТО-
КРАНІВНИК 0977912897 ЛЕОНІД

ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ 
РОБОТИ. 0984772267НАТАЛЯМИКОЛА-
ЇВНА

•	Охоронник, 7400	грн.	за	місяць.	Вахто-

вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	

за	рахунок	фірми.	Довідки	за	0730230982

•	Охоронники для	охорони	обєктів	в	м.	

Києві	та	Західній	Україні.	Вахтовий	метод.	

Проживання	та	форма	за	рахунок	фірми.	

Офіційне	працевлаштування,	з/п	від	5000	

грн	(виплачується	своєчасно).	0667268628

,0961598110,0509923940
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ПОВАР НА ВИРОБНИЦТВО З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ. ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ. ГІДНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. 
0675936346

ПОДБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЮ. 
РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ. ДО-
ХОД ДО 5 000 ГРН + ПРЕМИИ. ОБУЧАЕМ. 
0988219246;0631326288

•	Покоївки (працівники	для	прибирання)	в	
м.	Київ.	Терміново!	Стабільний	г/р.	Надає-
мо	житло	в	хостелі	.	Харчування	та	форму	
надаємо	безкоштовно.	З/п	від	10000	грн/
мес.	0674342235

ПОМІЧНИЦЯ (-К) ПО ГОСПОДАРСТВУ (35-
45 РОКІВ). ПОСТІЙНА РОБОТА З ПРОЖИ-
ВАННЯМ В ЗАМІСЬКІЙ САДИБІ (50 КМ ВІД 
М. КИЇВ). ДОСВІД ВЕДЕННЯ ПРИСАДИБ-
НОГО ГОСПОДАРСТВА (БУДИНОК, САД, 
ГОРОД 30 СОТОК). З/П 8000 ГРН +ЖИТЛО. 
0681242420

ПОСУДОМОЙЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В 
РЕСТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0984772267НАТА-
ЛЬЯНИКОЛАЕВНА

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

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ЦЕХ 
ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МОРОЗИВА. ТЕР-
МІНОВО! З/П 13000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ 
НАДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ 
КИЄВА. 0678550161,0956789109

•	Працівники на	прополку,	посадку,	ділення	

рослин.	Приватний	розплідник	в	Києві.	З	

досвідом	роботи.	Іногороднім	проживання	

безкоштовно.	0674458987,0503105337

•	Прачечному комплексу	в	цех	на	пост.	ра-

боту	-	разнорабочие	(муж/жен).	Бесплат-

ное	проживание,	компенсация	проезда,	

питание,	соц.пакет.	А	также	водители,	

менеджеры,	механики,	бригадиры.	Киевская	

обл.	Бориспольский	район,	с.Счастливое.	

0932964393,0674347430

•	Пропоную роботу,	підробіток.	Гнучкий	

графік	роботи.	0976897544

•	Работа в	Польше,	Литве.	Все	затраты	

в	кредит.Воеводские	приглашения	Боль-

шой	выбор	вакансий.	З/п	от	18	000	грн.	

Бесплатное	проживание.	Лиц.	серия	АЕ	

№460927	от	25.11.2014г.,	0937550595,	

0677550595,0667550595

•	Регіон. дистриб`ютор	франц.ароматів	

Fleur	parfum	за	укр.цінами.	Високий	заро-

біток,	вільний	графік,	колекція	з	75	видів	

ж/ч	запахів.	Повна/часткова	зайнятість	для	

професіоналів.	0990140026;0989489508

РОБІТНИКИ В ЯГІДНИЙ РОЗСАДНИК 
(КИЇВСЬКА ОБЛ, МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, С. 
РОЖІВ). ЧОЛ/ЖІН. ПРОЖИВАННЯ ТА ХАР-
ЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. ПОСАДКА, ОБ-
РІЗКА, САПАННЯ, МОТОКОСА, МОТОБЛОК, 
ОПРИСКУВАЧІ. З/П 300-500 ГРН/ДЕНЬ 
(ВІД ВИРОБІТКУ). 0509210453,0967500769

•	Робота в	Німеччині	для	водіїв	кат.	"B",	

по	догляду	за	перестарілими,	будівельни-

кам-спеціалістам.	Робота	в	Естонії,	Швеції	

для	будівельників-спеціалістів.	Л.МТСПУ-

АВ547294-10.09.10.	 0674550664(vib

er),0996348031,0632154039
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•	Робота в	Києві	без	посередників.	Потрі-
бен	персонал	для	прибирання	торгово-роз-
важальних	центрів.	Допомога	з	житлом.	
Компенсація	проїзду.	З/П	5500	-	8000	грн.	
0981549942,0501403176.

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ СЕ, 
TIR. ЗП ПО ПОЛЬЩІ: 5000-7000 ZLT В МІС. 
(900ZLT + 0,33 ZLT ЗА КМ + 70 ZLT ЗА ЗА-
ГРУЗКУ). ЗП ПО ЄВРОПІ: 55 ЄВРО/ДЕНЬ 
0958881598

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

•	Робочі на	збір	склопакетів.	Можливо	без	
досвіду	роботи	(навчаємо).	З/п	10000	грн.	
Офіційне	працевлаштування.	Надаємо	жит-
ло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

САНТЕХНІК ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМИ 
В ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ ПІД КИЄ-
ВОМ. ЗП 15000ГРН. НАДАЄМО ЖИТЛО. 
0443039220,0672322787

СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРА-
БОТНАЯ РАБОТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА 
В Г.ИРПЕНЬ. 0678040467

•	Складальниці та	комплектувальниці	за-
мовлень.	Приватний	розплідник	декоратив-
них	рослин	в	Києві.	Збір	рослин,	пакування.	
Оплата	відрядна.	Іногороднім	проживання	
безкоштовно.	0674458987,0503105337

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. ОФОРМЛЕННЯ, 
ГУРТОЖИТОК. ЗП 6000-7000. КИЇВСЬКА 
ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н. ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0980332756,0976080608.

СЛЮСАР-УНІВЕРСАЛ, МОТОРИСТ, ХО-
ЛОДИЛЬЩИК З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ 
АВТО! ТЕРМІНОВО В КИЇВ (СТО "НОВИЙ 
СЕРВІС", ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2). ЖИТЛО 
БЕЗКОШТОВНЕ, РОБОТА ВАХТОВО, НА 
ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ, ОПЛАТА СВОЄЧАС-
НА 50% ВІД ЗАКАЗ-НАРЯДУ! ДОСВІД 
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0673444243

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬНИ-
КІВ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ТОРГОВІ ЦЕН-
ТРИ ТА СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА. ГРАФІК 
РОБОТИ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ДОПОМОГА 
З ЖИТЛОМ. ОПЛАТА ПРОЇЗДУ ДО КИЄВА. 
З/ТА 5700-10500 ГРН./МІС. 0730307424

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬНИ-
КІВ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ТОРГОВІ ЦЕН-
ТРИ ТА СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА. ГРАФІК 
РОБОТИ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ДОПОМОГА 
З ЖИТЛОМ. ОПЛАТА ПРОЇЗДУ ДО КИЄВА. 
З/ТА 6300-10500 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. ДЕТАЛЬ-
НА ІНФОРМАЦІЯ ЗА НОМЕРОМ 0985180106

•	Терміново! Продається	будинок	селі	Но-
вобогданівка.	Газ,	вода,	телефон,	інтернет,	
госп.	споруди.	Ділянка	12	соток.	Поруч	з	
центром.	0963536622

• ТОВ БАЯРД ГРУП ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ, ОХОРОНА ЗАКАР-
ПАТСКОЙ ОБЛ. ВАХТА 30Х10; 40Х10;50Х10; 
60Х10. ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. 
З/П 7100-14500ГРН БЕЗ ЗАДЕРЖЕК!!! + 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПРЕМИИ. ДОРОГА ОПЛАЧИ-
ВАЕТСЯ! 0674437377,0674098621,АНДРЕЙ

•	Фасадники у	велику	будівельну	фірму	м.	
Київ.	Влаштування	мокрих	фасадів.	Офі-
ційне	працевлаштування.	Оплата	висока.	
Робота	з	люльок	і	лісів.	Приймемо	окремих	
фахівців	і	бригади.	0671621302

• ШВАЧКИ, ЗАРПЛАТА 8.000-16.000 ГРН. 
ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. ВИ-
РОБНИЦТВО В ХАРКОВІ. 0503337711

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПОШИВ 
СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270

1.3. Навчання,тренінги,семінари 

• ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЕЙКИ СТЕКЛ НА ДИС-
ПЛЕЕ, ЗАМЕНА СЕНСОРНОГО СТЕКЛА.  
0509530578

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 2/5 ЭТАЖЕЙ, 
45М/30М/5М, Г.ЖИТОМИР, ЦЕНТР, ХЛЕБ-
НАЯ УЛИЦА. ЦЕНА 789 474 ГРН. 0679067766

2.7. Продам Будинки в місті 

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТО-
МИРСКАЯ ОБЛ., Г.МАЛИН. ЦЕНА 656 168 
ГРН. 0631062413

2.8. Продам Будинки в передмісті 

•	Продається будинок	з	ділянкою	70	соток	
в	селі	Красилівка,	Коростишівський	район.	
Є	літня	кухня,	сарай,	цегляний	льох,	туалет,	
площа	дозволяє	провести	будівництво	ще	
одного	будинку	0964018025	Наталя

• ПРОДАМ  2-Х  ЭТАЖНЫЙ  ДОМ,  НИ-
КОЛАЕВСКАЯ ОБЛ., ОЧАКОВСКИЙ Р-Н, 
С.ЧЕРНОМОРКА. ЦЕНА 6 020 942 ГРН. 
0956629457

2.11. Продам Ділянки в місті 

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗА-
СТРОЙКУ, Г.ЖИТОМИР, БОГУНСКИЙ Р-Н, 
ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА. ЦЕНА 263 158 ГРН. 
0679067766

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗА-
СТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., БЕРДИ-
ЧЕВСКИЙ Р-Н, С.ГРИШКОВЦЫ, УЛ.ЛЕНИНА. 
ЦЕНА 190 000 ГРН. 0930574763

• ПРОДАМ  УЧАСТОК  ПОД  ЖИЛУЮ 
ЗАСТРОЙКУ,  ЖИТОМИРСКАЯ  ОБЛ., 
С.ИВАНОВКА. ЦЕНА 23 684 ГРН. 0960591858

2.14. Продам Комерційна 

•	В 30км	от	Кременчуга,	дом	2-эт.,	благо-
устр.,	земля	70	сот.,	всё	для	круглогодичного	
проживания,	ведения	хозяйства,	рядом	лес,	
солёное	озеро,	река.	0964446342

2.16. Здам в оренду 

• АРЕНДА  ПОСУТОЧНАЯ  КОМНАТА, 
Г.ОДЕССА, Р-Н ПРИМОРСКИЙ, ПЕР. НЕЧИ-
ПОРЕНКО, 1. ЦЕНА 190 ГРН. 0635249089

• ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 3/4 ЭТАЖЕЙ, 
1450М/0М/0М,  Г.ЖИТОМИР,  ЦЕНТР, 
УЛ.ЧЕХОВА. 0965853241

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 
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,БМВ,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД
,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, 
РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬ-ЯКИЙ 
ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬ-
НІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИ-
ЇЗД 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

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

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 ЗА-
РУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИ-
ВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 
0677459877, 0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Запчастини МТЗ,	ЮМЗ,	КАМАЗ,	МАЗ,	
Газель.	Порш.група	Кострома,	гільза	Ко-
нотоп,	поршень,	кільця,	пальці,	комплекти	
прокладок	двигунів,	КПП,	мостів,	вкла-
диши	Димитровград,	Тамбов,	фільтра.	
0675702202,0507190074

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ 
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХ-
НІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211,(097)4742272.

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	
www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062

•	Куплю напівпричіп-рефрижиратор:	ALKA-
13,	ОДАЗ,	Тіраспольку,	термичку,	ізотерміч-
ний	фургон,	вагончик,	побутівку,	контейнер,	
фургон	(будка	КАМАЗ/МАЗ).	0674201570
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Публічне акціонерне товариство «Коростишівський гра-
нітний кар’єр», код згідно з ЄДРПОУ: 03343781, інформує про 
намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
ПАТ«Коростишівський гранітний кар’єр», 12502, Жито-

мирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, 
вул. Червоних партизанів, буд. 117, тел.: (04130) 52-41-18, моб. 
тел.: (38 096) 1501202). Голова правління – Вернер В. М..

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи

Планована діяльність полягає в продовжені промислової 
розробки Кам’янобрідського родовища габро з метою видо-
бутку блоків габро. Корисна копалина родовища представ-
лена незміненим вивітрюванням габро, який придатний для 
видобування блоків та виготовлення з них облицювальних 
виробів. Розробка родовища здійснюється відкритим спо-
собом (кар’єром) з вїздною та нарізною траншеями. Система 
розробки суцільна, транспортна з зовнішнім відвалоутво-
ренням. Родовище розробляється з 1973 р. По закінченню 
видобування корисних копалин передбачається рекультивація 
земель, порушених гірничими роботами, яка передбачає 
виконання спершу технічної потім біологічної рекультивації.

На виконання гірничих робіт по родовищу підприємство 
має: спеціальний дозвіл на користування надрами (видо-
бування) № 1605, від 05 жовтня 1998 року, термін дії – до 
05.10.2018 року, площа ліцензійної ділянки 6,4 га.

– акт про надання гірничого відводу за № 2453 від 
31.01.2013 р. термін дії – до 05.10.2018 року, площа гірничого 
відводу становить 9,7 га.

– договір оренди земльної ділянки від 28.12. 2009 року, 
площа земельної ділянки 6,0071 га.

Технічна альтернатива 1: Розкриття родовища далі буде 
здійснюватися відкритим способом з в’їздної траншеєю 
з утворенням робочого майданчика на добувному горизонті 
і необхідного випередження по розкриву. Транспортна сис-
тема розробки з паралельним фронтом робіт і з зовнішнім 
відвалоутворенням розкривних порід, суцільна.

Технічна альтернатива 2:
У зв’язку з тим, що підприємство діюче та родовище 

розробяється технічна альтернатива № 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, те-

риторіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1: Кам’янобрідське родовище 

габро розташоване за 0,5 км на північ від с. Кам’яний Брід 
Коростишівського району Житомирської області.

Територіальна альтернатива 2. В зв’язку з тим, що родо-
вище має ліцензійну площу, має географічну прив’язку, 
затверджені запаси, гірничий та земельний відвідводи аль-
тернатива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає 
забезпечені робочих місць. Крім того, сплаті податків в місцеві 
бюджети (в т. ч. сплата рентних платежів).

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Ліцензійна лоща ділянки становить – 6,4 га. Розроблення 
корисної копалини передбачається кар’єром до горизонту 
з абсолютною відміткою +154 м. Наявність перерахованих 
запасів габро в межах ліцензійної плоші родовища – 1368 тис. 
м 3 забезпечить ртермін розробки родовища на протязі 25,0 
років за річної продуктивності 7,4 тис. м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої ді-
яльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1: Екологічні та інші обмежен-
ня планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства 
України з дотриманням нормативів гранично-допустимих 
рівнів екологічного навантаження на природне середовище, 
санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, 
радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається..
щодо територіальної альтернативи 1: Дотримання роз-

мірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво існуюче, еколого-інженерна під-

готовка і захист території не потрібен.
щодо технічної альтернативи 2

У зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічна аль-
тернатива 2 не потрібна.

щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна 

альтернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна 

альтернатива 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля
Можливі впливи планованої діяльності щодо технічної 

альтернативи 1 при розробці Кам’янобрідського родовища 
габро на довкілля включають:

– клімат і мікроклімат – відсутні;
– грунт – зняття РШГ з площі земельної ділянки від-

веденої під розробку кар’єру; за межами виділеної ділянки 
вплив на ґрунти відсутній. Після відпрацювання родовища 
передбачена рекультивація порушених земель.

– геологічне середовище – порушення природного рельє-
фу денної поверхні з утворенням кар’єрної виїмки та ворення 
платоподібного відвалу розкривних порід; тимчасовому, 
зниженню РПВ вод у зоні впливу кар’єру на час проведення 
промислової розробки.

– повітряне – Вплив на повітряне середовище відбувається 
за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин 
при проведенні видобувних робіт, розкривних робіт, роз-
вантажувально навантажувальних робіт, при роботі двигунів 
кар’єрної та автотракторної техніки та в процесі обслугову-
вання техніки. Шумове навантаження пов’язане з роботою 
гірничого обладнання, кар’єрних машин і ремонтних робіт. 
При цьому концентрації забруднюючих речовин в повітрі, 
на межі санітарно-захисної зони і на межі найближчої до 
родовища житлової забудови, не перевищують рівнів ГДК;

– водне – вплив на ґрунтові води внаслідок дренування та 
відкачки кар’єрної води та помірний вплив на поверхневі водні 
об’єкти внаслідок скидання очищених кар’єрних вод в р.Бистрі-
ївка. Аварійних скидів кар’єрних вод здійснюватися не буде;

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – прямого 
фізичного і ландшафтно-формуючого впливу на флору і фауну 
району робіт, фактори зміни умов існування рослин і тварин 
на безпосередній тереторії проведення робіт. Території об'єктів 
ПЗФ, та території перспективні для заповідання відсутні;

– навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
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 (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із 
ч. 3, п. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля який може за-
знати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля визначається згідно ст. 6 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати частковий вплив на окремі параметри довкілля і, отже, 
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що перед-
бачає:

– 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 громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-
шенні про провадження планованої діяльності, зазначеного 
у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість 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 пра-
во 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 на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість подавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення 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 на довкілля

Процедура громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля встановлюється відповід-
но до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та 
зокрема включає:

1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження 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, необхідно вказати унікальний 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду зауважень та пропозицій. У разі отримання 
таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних.

2. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про прова-

дження даної планованої діяльності буде продовження 
терміну дії спеціального дозволу на користування надрами 
Кам’янобрідського родовища габро родовища, що видається 
Державною службою геології та надр України.

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. Адреса: вул. Театральна, 
17/20 м. Житомир 10014, тел./ факс (0412) 22-08-24; e-mail: 
pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна особа: Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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Повідомлення про намір отримати дозвіл  

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне  
повітря від стаціонарних джерел

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІСПАК» має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  
які розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 1/154. Основна діяльність 
– виробництво дерев'яних піддонів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря відбуваються  при роботі деревообробних та металообробного верстатів, 
котлу, що працює на відходах деревини. Перелік видів забруднюючих речовин, 
які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в кількості, т/
рік: сполуки азоту – 0,02; вуглецю оксид – 0,02; речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок – 0,027, масло мінеральне – 0,064. Як виявив розрахунок забруд-
нення атмосферного повітря концентрації забруднюючих речовин у приземному 
шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмосферного 
повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам, на всіх 
розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на ви-
киди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської державної адміністрації. Громадські організації та окремі громадяни 
зауваження та пропозиції  можуть надсилати у Житомирську міську раду про-
тягом 30 днів з дати опублікування інформації в газеті за адресою: м. Житомир,  
вул. С.П. Корольова, ½, кім.101 або звертатись за тел. (0412) 48-12-12. Розробник об-
грунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

Повідомлення про намір отримати дозвіл  
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне  

повітря від стаціонарних джерел
Товариство з додатковою відповідальністю «Житомирський завод покрівельних та 

ізоляційних матеріалів» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  які розташовані за адресою: м. 
Житомир, вул. Танкістів, 1. Основна діяльність – виробництво покрівельних та ізо-
ляційних матеріалів. Під час здійснення виробничої діяльності відбуваються викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в кількості, 
т/рік: сполуки азоту – 0,04; вуглецю оксид – 0,04; речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок – 0,339, метали та їх сполуки – 0,0003, неметанові леткі органічні 
сполуки – 10,439. Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря концен-
трації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не 
перевищують ГДК  (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст за межами СЗЗ по 
всім забруднюючим речовинам. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на 
викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністрації. Громадські організації та окремі 
громадяни зауваження та пропозиції  можуть надсилати у Житомирську міську раду 
протягом 30 днів з дати опублікування інформації в газеті за адресою: м. Житомир, 
вул. С.П. Корольова, ½, кім.101 або звертатись за тел. (0412) 48-12-12. Розробник об-
грунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

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

1. 1/5 частини жит. буд., що становить собою кв. № 4 заг.пл. – 41,6 кв. м, за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська (Фрунзе) 12. Дата торгів: 14.06.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №280175 (уцінено лот № 273009);

2. Земел. діл., пл. 0,1000 га, К/№1822081200:03:001:0736, за адресою: Житомир. 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл.99. Дата торгів: 14.06.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №280174 (уцінено лот № 273007);

3. 3-кім квартира заг.пл. 45.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., смт. Романів, 
вул. 50 років Жовтня,10 кв. 2. Дата торгів: 14.06.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №279830;

4. Житл. буд. заг.пл. 68.80 м.кв. з надвірними буд. та земел. діл. пл. 0.0886 га 
К/№ 1822510100:01:008:0024, за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. 
Червоних партизан, 53. Дата торгів: 18.06.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №280780.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВ-
КА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.
RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. 
(050)9242613,(050)5158585,(067)9040066

•	Продам. Комбайн	"Джон-Дір-1032"	жат-
ка	2,8м,	трактор	"Джон-Дір-7710",	108к.с,	
1999р.,	плуги	оборотні	3-,4-,5-корпусні,	преси	
"Валгер",	картоплесаджалки	4-рядні,	опри-
скувач	причіпний,	навісний,	жатка	кукурудзи	
8-рядна.	0973850784,0975847243

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8).	Культиватор	
КРН-5,6.	Діскова	борона	АГ-2,1-3,1.	Сівалка	
СЗ-3,6(5,4),	Тодак-8.	(067)7801439

3.8. Автозапчастини. Куплю 

• АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ ЦІНА-
МИ І ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ 
ЯПОНСЬКОГО, НІМЕЦЬКОГО, КОРЕЙСЬКОГО, 
КИТАЙСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 095638696
9,0966386969,0736386969

3.9. Автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

•	Всі вантажні	перевезення.	Переїзд?	Легко!	
Вантаж?	Надійно!	Доставка?	Гарантійно!	
Від	100	кг	до	понад	20	тонн.	Ваше	місто,	
область,	регіон.	0686833657,0994033048.

• ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ НА ДИЗЕЛЬ ВАЗ 
НИВА, ШЕВРОЛЕ НИВА, УАЗ ВСЕ МОДЕЛИ, 
ГАЗЕЛЬ, ЛАНОС, ВОЛГА. ЦЕНА 30 000 ГРН. 
0673797556

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Гіпсоплита 600х300х80,	готові	стінові	
перегородки.	Сайт	www.gipsoplita.com.ua	
0675370409.

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

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, ТАМ-
ПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОН-
ТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 
0677855628,0677723483

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬ-
ТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХ-
ГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПО-
РАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО 
ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGROU
PCONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	Кре-
дитная	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

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

•	Лазерне різання,	лазерне	гравірування,	
фрезерна	порізка,	фрезерне	гравірування:	
фанери,	металу,	пластику,	МДФ,	шкіри,	тка-
нини,	картону,	пінопласту	і	т.д.	в	Харкові.	
0660040701,0688142040,plazmex.com.ua

•	Металодетектори промислові,	конве-
єрні,	арочні	Бастіон:	виробництво,	про-
даж,	установка.	Розробка,	виготовлення	
та	встановлення	систем	автоматизації	та	
електротехнічного	обладнання.	metalfind.
net.	0663581201

•	Пасажирські перевезення	Рівне-Луцьк	
Варшава-Люблін	щоденно	з	АС:	Рівне	-	
04.30;	Луцьк-	06.10;	Варшава	-	08.20;	Лю-
блін-11.40.	(099)2861600;(063)8967762;(06
7)9112004;+

ПРОДАМ КОВБАСНИЙ ЦЕХ В РІВНО-
МУ. НОВИЙ, ПІД КЛЮЧ. ЦЕНТРАЛЬНА 
КАНАЛІЗАЦІЯ,ВОДА. ПОТУЖНІСТЬ 1,5-2 
ТОННИ/ДОБА. ШТАТ ПОВНІСТЮ УКОМП-
ЛЕКТОВАНИЙ. ВЛАСНИК (068)0161753

• ПРОДАМ КУЩІ ТА САДЖАНЦІ: ПЛЕ-
ТИСТОЙ ТРОЯНДИ (65ГРН.), МАЛИНО-
ВОГО ДЕРЕВА (50-55ГРН.), КУЩІ МАЛИ-
НИ, ПЛОДОНОСИТ ЦІЛЕ ЛІТО (4-8ГРН.). 
0674317398,0959482821.

• ПРОДАМ  САДЖАНЦІ  БЛАКИТНОЇ 
ЯЛИНИ, 3 РОКИ, 40-50 ГРИВЕН (30ШТ., 
40ГРН./ШТ.). МОЛОДІ ДЕРЕВЦЯТА ШОВ-
КОВИЦІ ВІД 1,5 РОКУ ДО 2, 20-25ГРН., 
НЕВЕЛИКІ. ОПТ ВІД 50ШТ. - 15ГРН./ШТ. 
0674317398,0959482821

• РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  НАУЧНОЕ  ШОУ 
«СУМАСШЕДШАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ» 
Г.ВИННИЦЫ, Г.ЛЬВОВ– ЭТО ЦЕЛАЯ КОМАН-
ДА КРЕАТИВНЫХ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ В НАУЧНОМ 
СТИЛЕ ДЛЯ НАС ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, А ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ. ЦЕНА 1700 ГРН. 0930932917

•	Тельфери. Крани.	Лебідки.	Підйомники.	

Металоконструкції.	Купівля,	продаж,	ремонт,	

укомплектовка,	монтаж,	демонтаж,	паспор-

тизація.	Виготовлення,	монтаж,	проектуван-

ня,	нівелювання	й	рихтування	підкранових	

колій.	0979288477,0669918966.
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Куплю авто вітчизняного або 

063-243-94-32, 068-790-50-05

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	для	
виробництва	кованих	виробів	та	м/п	вікон.	
Ковані	боковини	для	лавок.	Ковані	лавки,	
столи,	гойдалки.	(097)3588260,decorzabor.
prom.ua

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 
0505580047,447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ ТМ №25709254 ВІД 
02.07.2004 Р. ЖИТОМИРСЬКОГО БАЗОВО-
ГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖА, ВИДАНИЙ НА 
ІМ`Я БОЙКО ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ВОДІЙСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ, 
ВИДАНЕ НА ІМ`Я БАКАЛЬЧУК ВІКТОР ВА-
СИЛЬОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНУ ОСНОВНУ КРУГЛУ ПЕЧАТКУ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «САФА-ВУД », КОД ЄДРПОУ 
41406493 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ

8.23. Інше. Продам 

•	Віагра Плюс	Простата!	(75	грн	/	таблетка	

-	від	10-ти	штук)	700	грн	/	упаковка!	Сотні	

задоволених	клієнтів.	Телефонуйте	і	пере-

конайтеся.	Ліц.	МОЗУ	АЕ	638041-22.01.2015.	

0953838182,0962000369,0636563939

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	

для	виробництва	шлакоблоку:	прес	шла-

коблочний,	прес	полублоків,	транспортне	

обладнання	і	т.п.	(067)5669709

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	лом),	

припой	ПОС-30,-40,-61,	олово.	Терміново,	

в	будь-якому	вигляді	і	кількості.	Дзвоніть,	

за	ціною	домовимось.	Офіс	у	м.	Кривий	

Ріг.	0963409983

•	Куплю натуральные	янтарные	бусы	от	

500	до1500	грн	за	1	гр,	коралловые	бусы,	

бивни	мамонта.	Старинные	иконы,	картины	

художника	Марко	Гейко	и	др.	авторов.	Книги	

изд.	до	1917г,	ордена,	медали,	коньяки	пр-

ва	СССР	до	1917	г,	др.	предметы	старины.	

0503466068

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

•	Куплю радіодеталі-нові,	б\у	на	платах.	
Вимірювачі	будь	які	виробництва	СССР	
0686909272

•	Куплю ретромототехніку	М72,	ІЖ49,350,	
К750,	 МВ750,	 М61,62,	 Дніпро12,16,	
ДКВ,	Арді,	БМВ,	Цундапп,	NSU,	Індіан,	
Тріумф+з/ч.	0669663546

•	Куплю токарську	оснастку,верстати,лещ
ата,патрони,фрези,свердла,розгортки,пла
шки,	мітчики,різці.	Слюсарно-монтажний,	
вимір.	інструмент	та	ін.	Електродвигуни,	
редуктори,	компресори.	Фото	на:	sky85593@
gmail.com,	0968709687

•	Куплю фризер	 для	 мороженого.	
0663393634	

ТОВ «Житомирбуррозвідка»
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Житомирська обл., Хорошівський р-н,
смт Нова Борова, тел.: (04145) 9-52-57,
моб.: (067) 291-18-77, (098) 850-15-44

Офіційне працевлаштування у ПольщіОфіційне працевлаштування у Польщі

Тел.: 098-545-73-05

Страхування та довезення до 
роботи.
ліц. № 1009 від 09.09.2016 р. вид. 
Мініст. соц. політики України

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

запрошує робітників будівель-
них спеціальностей, з/п за 
домовленістю, співбесіда за 
телефоном:
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00 (067) 357-36-25

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Вишивкою, за свідченням 
Геродота, свій одяг оздоблювали 
ще скіфи. Знайдені на Черкащині 
срібні бляшки з фігурками чо-
ловіків, датовані VІ ст., при до-
слідженні показали ідентичність 
з вишивкою українського народ-
ного костюма XVІІІ–XІX ст.

• Першу школу вишивки 
в Київській Русі було створе-
но ще в ХІ столітті. Її заснува-
ла Анна, сестра Володимира 
Мономаха. У ній опановували 
мистецтво гаптування золотом 
і сріблом.

• Перший модник у виши-
ванці – Іван Франко, який поєд-
нав вишиванку з буденним одя-

гом, а саме з піджаком. У такому 
вигляді письменник зображений 
на 20-гривневій купюрі.

• В Україні є близько сотні 
вишивальних технік! Серед 
найвідоміших технічних при-
йомів вишивання – гладь, хрес-
тик, низь, мереження, бігунець, 
плетіння.

• Кожен регіон України може 
похвалитися своїми унікальними 
вишиванками. Вони відрізняють-
ся фасонами, кольором, спосо-
бом вишивання, орнаментом 
і візерунками.

• Одна з найоригінальніших 
вишиванок – борщівська. Така 
сорочка розшита чорними нит-

ками. На противагу цьому стилю 
є і вишивка «білим по білому». 
Це художній прийом, в якому 
рельєфний візерунок вишивки 
створює гру світла. На виході 
майстри отримують дуже тонку 
унікальну роботу.

• Першим ведучим, який 
з’явився у прямому ефірі у ви-
шиванці, став Андрій Шевченко.

• Сорочка (особливо чолові-
ча) – символ кохання й вірності. 
У давньому замовлянні говори-
лося: «Якою білою є сорочка 
на тілі, таким щоб і чоловік до 
жінки був». Кожна дівчина пови-
нна була вишити сорочку своєму 
майбутньому чоловікові.

Гороскоп на тиждень 23 - 29 травня

ОВЕН
Постарайтесь впо-

рядкувати максимальну 
кількість справ. Далекі поїздки 
цього тижня небажані.

ТЕЛЕЦЬ
Я к щ о  п р а г н е т е 

кар'єрного і професій-
ного росту, необхідно продумати 
стратегію ваших майбутніх дій.

БЛИЗНЮКИ
Сміливо втілюйте 

в життя свої творчі та 
фінансові ідеї, вони принесуть 
вам успіх і прибуток. Паралельно 
зміцнюйте особисті стосунки та 
власне здоров'я.

РАК
Вдалий тиждень. 

Цілком реальне під-
вищення по службі, особливо 
якщо про це йшла мова вже 
досить давно.

ЛЕВ
Ви, звичайно, сильні 

та могутні, але допомога 
ділових партнерів та впливових 
родичів вам не зашкодить.

ДІВА
Не лякайтесь про-

блем –  вам вдасться 
з ними впоратися. Не 

пред'являйте претензій або ви-
мог старших за віком та рангом 
і не ігноруйте свіжу інформацію.

ТЕРЕЗИ
На все, що відбу-

вається, реагуйте спо-
кійно та з гумором. Втручатися 
в чужі конфлікти не варто. Ви-
хідні – прекрасний час для від-
починку наодинці з природою.

СКОРПІОН
Цього тижня може-

те опинитися у досить 
цікавій компанії. Біль-

ше слухайте, ніж розповідайте 
про себе.

СТРІЛЕЦЬ
Зараз краще синиця 

в руках, а великі спра-
ви встигнете зробити пізніше. 
Зверніть увагу на взаємини з ко-
легами.

КОЗЕРІГ
Знадобиться чимало 

часу, щоб вирішити дея-
кі спірні питання. Постарайтесь 
менше повчати інших людей.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня ваше 

життя стане предметом 
пильної уваги з боку колег та зна-
йомих. Не виключені інтриги, 
в якийсь момент можете опини-
тися без підтримки.

РИБИ
Більшість планів ре-

алізується. Не лінуйтесь 
реалізувати свій потенціал.

Цікаві факти про вишиванку

23
травня
середа

24
травня
четвер

25
травня

п’ятниця

26
травня
субота

27
травня
неділя

28
травня

понеділок

29
травня

вівторок

+ 12°
+ 26°

+ 14°
+ 22°

+ 14°
+ 25°

+ 16°
+ 21°

+ 15°
+ 22°

+ 12°
+ 24°

+ 13°
+ 26°
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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Дедпул 2
Жанр: бойовик, комедія
Найкращий балакучий найманець повер-

тається на екрани. Він уже помстився всім, 
кому хотів, за те, що з ним зробили. Тепер він 
просто шукає свій втрачений смак до життя, 
попутно лупцює різні дупи, б'ється з ніндзя, 
якудзою й іншими цікавими істотами. А тут 
ще з майбутнього до нас прибув суперсолдат 
Кейбл, у якого місія – убивати. Ще цю велику 
дупу потрібно зупинити. У той же час Вейд 
Вілсон задумався про важливість сім'ї та 
дружби. Що з ним відбувається? Він не знає, 
але завжди буде жартувати і багато вбивати 
всіма можливими способами.   

Душа компанії 
Жанр: комедія
Чоловік покинув Діану абсолютно недавно. 

Домогосподарка тепер зовсім вільна і має без-
ліч варіантів, що їй робити в житті. Вона вирі-
шила заповнити прогалину своєї юності і піти в 
коледж. Діана хоче відчути смак студентського 
життя, спробувати у свої немолоді роки багато 
нового, поспілкуватися з цікавими людьми. 
А тут жінка ще й потрапила на один потік з 
донькою Хелен. І та не дуже радіє такій події... 
Влізаючи з головою у вир життя, жінка відчуває 
свободу, веселощі і заводить знайомства з кру-
тими хлопцями. А вони не просто спілкуються. 
Діана вже пустилася берега, її не зупинити.  

Термінал
Жанр: драма, кримінал, трилер
Одне темне місто зберігає в собі дуже бага-

то таємниць. Скільки злочинів тут відбуваєть-
ся за ніч. І яких людей можна знайти в цьому 
жахливому місті! Тут є два ассасіна з таємною 
та важливою нехорошою місією, учитель, що 
бореться зі смертельним недугом, і загадко-
вий двірник. Усі вони не знають один одного, 
але щось їх об'єднує в одну історію. І хтось 
теж – це дуже приваблива дівчина Енні. Вона 
перевтілюється щохвилини для досягнення 
своїх темних цілей. Долі персонажів знахо-
дяться в руках у загадкового кримінального 
розуму, який хоче мститися.  

Молода жінка
Жанр: драма, комедія
Париж вже багато років не бачив 

Паулу. Дівчині тільки недавно стукнуло 
30 років, і вона багато років не жила 
в цьому прекрасному і романтично-
му місті. Зараз вона абсолютно без 
грошей, пережила гучне розлучення зі 
своїм хлопцем. Дівчина шукає роботу, 
зустрічає безліч різних людей на своєму 
шляху. Їй потрібно боротися проти 
галасливого Парижа, який легко може 
її зжерти. Одне Паула знає точно: вона 
може запустити своє життя заново і 
зробить це зі стилем і грацією.   

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

«Вівця з вовчим  
поглядом»

24.05
Початок о 19:00

«Мауглі»
26.05

Початок о12:00

«Стрибаюча принцеса»
26.05

Початок об 11:00 та 13:00


