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Чи зможуть 
житомиряни 
повернути 
НЕЗАКОННО 
ПЕРЕПЛАЧЕНІ 
гроші за газ

вул. П. Болбочана, 58

Шоколад молочний
та чорний без додав.

90 г, ТМ «Корона»

Шоколад молочний
та чорний без додав.

90 г, ТМ «Корона»

2514

Морозиво
«Чорниця-Ожина» 85 г

ТМ Рудь

Морозиво
«Чорниця-Ожина» 85 г

ТМ Рудь

7510

Квас «Тарас Білий» 1,5 лКвас «Тарас Білий» 1,5 л

9513

Пшоно 800 г ТМ ФанчіПшоно 800 г ТМ Фанчі

6013

Чипси рифлені
зі смаком лобстера
і сметани та цибулі

133 г ТМ «Lay’s»

Чипси рифлені
зі смаком лобстера
і сметани та цибулі

133 г ТМ «Lay’s»

7519

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Маленьким житомирянам 
подарували наймасштабніше 
«Свято дитинства» с. 12-13

с. 4
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Аліна Бойко

На засіданні нагля-
дової ради розглянули 
результати аналізів 
викидів у річку місь-
кого значення.

6 червня під час засідання 
стало відомо, що аналізи КП 
«Житомирводоканал» та Дер-
жавної екологічної інспекції різ-
няться, хоча відбір води брали 
паралельно. За словами фахівців 
екоінспекції, «Житомирводо-
канал» про свої технічні скиди 
в річку Тетерів не поперджував 
ні потрібні державні структури, 
ні їх в тому числі.

«Ми робимо одну справу. І це 
питання ми повинні були виріши-
ти між собою. Просто необхідно 
було попередити нас про свої дії. 

Ви не хочете співпрацювати, ось 
тому ми виносимо сьогодні це 
питання на загал", – наголосили 
працівники екоінспекції.

Начальниця контрольно-вимі-
рювальної лабораторії водоканалу 
переконувала присутніх, що різ-
ниця між аналізами незначана та 
ці відмінності можуть бути лише 
через спосіб проведення самого 
дослідження, але аж ніяк через 
чиїсь інтереси.

Присутні на нараді громадські 
активісти вкотре наголошували 
на кадрових рішеннях, а саме на 
звільненні начальника водоканалу 
Андрія Нікітіна. Проте член на-
глядової ради Наталія Леонченко 
додала, що саме створена міжві-
домча робоча група до 30 червня 
з̀ясує, хто ж і чим забруднює річку 
міського значення, і лише після 
оприлюдених результатів мова 
піде про кадрові рішення.
До робочої комісії увійшли й 

громадські активісти: Ірина Коцю-
ба, Олександр Рожко та Ігор Малі.

Алла Герман

Цього року шкіль-
ний ярмарок про-
ходитиме за трьома 
адресами: вул. Київ-
ська, 77; майдан Жит-
ній ринок, 1; вул. Івана 
Кочерги, 3-в.

У середу, 6 червня, виконавчий 
комітет Житомирської міської ради 
погодив проведення шкільного 
ярмарку у Житомирі на період 
з 1 липня до 10 вересня 2018 року.
Організаторів ярмарку зобо-

в’язано забезпечити розміщення 

тимчасових споруд під час про-
ведення ярмарку згідно зі схемою, 
погодженою з департаментом 
містобудування та земельних від-
носин Житомирської міської ради; 
дотримання Правил благоустрою, 
забезпечення чистоти, порядку, 
дотримання тиші у м. Жито-
мирі; утримання об᾽єктів та 
прилеглої до них території в на-
лежному санітарно-технічному 
стані та естетичному вигляді, 
наявність урн тощо; укладення 
договору на вивіз твердих по-
бутових відходів на період про-
ведення ярмарку з відповідним 
підприємством – перевізником 
твердих побутових відходів за 
територіальним принципом та 
на прибирання території з під-
приємствами, що можуть нада-
вати такі послуги.

Резонансна 
справа: до 30 
червня знайдуть 
винуватців 
забруднення 
річки Тетерів

Аліна Бойко

Житомиряни вже 
мають змогу про-
тестувати нові зелені 
автобуси.

Зараз  вони рухаються  за 
маршрутами «53» та «53-А»

"Це фактично дебют для ТТУ 
на ринку автомобільних пере-
везень. На сьогодні охоплено два 
маршрути, які курсують цен-
тральним кільцем міста: вулиці 
Велика Бердичівська, Польова, 
Київська, Театральна та Покров-
ська, і ідуть за переїзд на вулицю 
Андріївську, тобто район Крош-
ні", – розповідає заступник місь-
кого голови Дмитро Ткачук.
У міській раді розповідають, 

чому саме ці маршрути першими 
отримали новий транспорт.

"Оскільки маршрути 53 і 53а 
були зняті, дійно виникла проблема 
в мікрорайонах, адже вони не були 
охоплені комунальним транспор-
том, тому ми вирішили обрати саме 
цей маршрут. Другий критерій – 
з 40 очікуваних автобусів ми отри-

мали лише 17, тому для закриття 
повноційних двох маршрутів, де 
в середньому треба по 10 автобу-
сів, їх не вистачило. Враховуючи, 
що тут по 7 одиниць на маршрути 
плюс резерв – це якраз достатня 
кількість", – розповідає заступник 
міського голови Дмитро Ткачук.

На лінії працює служба конт-
ролю комунального підприємства, 
яка перевірятиме наявність квитка 
у пасажирів. Також у міськраді 
додають, що житомиряни мають 

можливість сплатити за проїзд 
банківською карткою.

"Кожен автобус має валідатор. 
Посадка пасажирів здіснюється 
через передні двері, водій видає 
пасажирам квиток. Також працю-
ватиме контролер, тому закликає-
мо пасажирів брати квиток, адже 
в подальшому їх первірятиме не 
тільки водій", – закликає чиновник.

За прогнозами депутатів місь-
кради, ще 23 автобуси прибудуть 
до Житомира восени.

Алла Герман

Безкоштовно змо-
жуть отримати карт-
ку житомирянина 
50 тисяч осіб пільго-
вих категорій.

У середу, 6 червня, на засіданні 
виконавчого комітету міськради 
міський голова Сергій Сухомлин 
підписав договір про співпрацю 
щодо проекту «Картка житоми-
рянина» з АТ «Ощадбанк».

За словами міського голови, це 
лише початок у наданні жителям 
міста зручного та універсального 
інструменту для отримання послуг.
«Основні додатки картки – 

транспортний і платіжний. Але 
у майбутньому передбачили 
підключення інших додатків, на-
приклад соціального з переліком 
пільг, комунального і медичного 
для отримання послуг. Це стане 
свого роду внутрішнім паспортом 
жителя Житомира», – зазначив 

міський голова Сергій Сухомлин.
За словами заступника місь-

кого голови Дмитра Ткачука, суть 
цієї співпраці полягає в тому, що 
за законом ми маємо видати всім 
пільговим категоріям громадян 
документ, а саме: випустити як 
мінімум 50 тисяч карток, адже 
в нас зареєстровано майже 58 ти-
сяч таких громадян.
«Собівартість такої картки – 

100 гривень, тому ми знайшли 
партнера і починаємо з пільгових 
категорій громадян. Однак будь-
який громадянин може оформити 

собі таку картку. Основний модуль 
у цій карті – транспортний дода-
ток, а також можливість знижок 
у комунальних аптеках, придбан-
ня квитків на атракціони тощо», – 
розповів Дмитро Ткачук.

Нагадаємо, «Картка житоми-
рянина» – це іменна багатофунк-
ціональна електронна пластикова 
картка, яка є матеріальним носієм 
персональних даних утримува-
ча картки і підтримує додатки, 
пов’язані з наданням і обліком захо-
дів соціальної підтримки та інших 
інформаційних сервісів і послуг.

Вже через два тижні 
містяни зможуть отримати 
картку житомирянина

14 нових автобусів МАЗ 
курсують Житомиром

Стало відомо, де  
і коли у Житомирі 
проходитиме 
шкільний ярмарок
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Додаткову інформацію можна отримати у приймальній комісії університету
Адреса: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

Телефони: +38 (0412) 24-14-27; +38 (067) 411-32-95
E-mail: pr_k@ztu.edu.ua

ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖАЮЧИХ НА НАВЧАННЯ

ЛИШЕ ДВА СЕРТИФІКАТИ ЗНО, І ТИ СТУДЕНТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» В ЖДТУ

У Житомирському державному технологічному університеті цього року  для  випускників шкіл та випускників-бака-
лаврів є прекрасна можливість здобути освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» на рівні бакалавра лише 
за результатами всього двох ЗНО (історії та української мови і літератури) та на рівні магістра на основі фахових 
вступних випробувань.

Житомирський державний технологічний університет є єдиним в області закладом вищої освіти, що готує фахівців 
за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», та єдиним в Україні, який, зважаючи на специфіку закладу, дозволяє 
підготувати фахівців з навиками боротьби з економічною злочинністю та кіберзлочинами за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра та магістра.

Спеціальність «Правоохоронна діяльність» в Житомирському державному технологічному університеті — це: 
підготовка правової еліти за міжнародними стандартами та викликами сучасності; формування мультидисциплінарних 
вмінь та навичок для забезпечення правопорядку в сфері кібербезпеки та економічних відносин; практична підготовка 
на базі правоохоронних органів (Національна поліція, Служба безпеки України, Науково-дослідний інститут судових 
експертиз), органів виконавчої влади, державної фіскальної служби, юридичних та консалтингових компаній; отриман-
ня досвіду від провідних фахівців країн світу; вивчення фахових іноземних мов.

Магістри спеціальності «Правоохоронна діяльність» мають можливість обрати один з комплексів варіативних 
дисциплін: «Боротьба з кіберзлочинністю» або «Боротьба з економічною злочинністю». Випускники спеціальності 
«Правоохоронна діяльність» можуть працювати в правоохоронних, судових та інших державних органах, в адвокатурі, 
прокуратурі, у системі Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України, охорони державного кордону, доходів і зборів, виконання покарань, державного фінансового контролю, 
Національному антикорупційному бюро України, приватних детективних агентствах та інших органах, які здійснюють 
правозастосовні або правоохоронні функції. Здійснювати підготовку фахівців будуть науковці та практики, які мають 
великий досвід роботи в правоохоронних органах, серед них 2 доктори юридичних наук, заслужені юристи України, 
професори, 5 кандидатів юридичних наук, що працюють в університеті на постійній основі.

ЛЯШКО:  
За продаж 
підробних 
ліків – довічне 
ув’язнення
Лідер Радикальної 
партії оголосив війну 
фармацевтичній мафії

Олег Ляшко з усією парла-
ментською фракцією при-
йшов на засідання Кабміну 
з вимогою відправити у від-
ставку керівництво Мініс-
терства охорони здоров’я за 
образливі висловлювання на 
адресу онкохворих. Окрім 
того, політик представив 
свій план зі зниження цін на 
ліки та посилення відпові-
дальності за їх підробку.

«Ми обіцяли хрестовий похід проти 
фармацевтичної мафії, яка обкрадає україн-
ців, позбавляє людей можливості купувати 
ліки і продає підробки. Так ось, я підписав 
законопроект про довічне ув'язнення за 
продаж фальсифікованих ліків. Не можна 
у людей витягати останні гроші за ліки, які 
до того ж є підробними. Тих, хто наживає 
собі мільйонні статки на бабусях і дідусях – 
в тюрму», – наголосив народний депутат.

Олег Ляшко розповів, що не з чуток 
знає, якими дорогими є ліки, адже сам 
купує своїй мамі медпрепарати від тиску 
приблизно на 250 гривень щотижня. Але 
у багатьох людей, особливо у пенсіонерів, 
з якими він спілкується чи не щодня, таких 
грошей немає.
«Не може бути такого, що купують 

за кордоном пачку за 5 доларів, а нам 
продають за 50. Накручують по 300% 
на одній упаковці, а платять за це укра-
їнці. Має бути відновлене державне ре-
гулювання цін на ліки, найжорсткіший 
контроль за ціноутворенням і обмеження 
рентабельності. Максимум 10–20%, а не 
300%. Крім того, скасування ПДВ та роз-
ширення переліку безплатних ліків за 
програмою «Доступні ліки» – включити 
ліки від онкології та антибіотики. Люди 
хворіють на онкологію, останнє з хати 
виносять, влазять у величезні борги, щоб 
полікуватися, а якийсь ідіот у МОЗ роз-
повідає, що не треба виділяти гроші на 
онкохворих, бо вони «все одно помруть». 
Ми вимагаємо відставки цієї антилюд-
ської команди і доступу українців до 
медицини!», – підсумував Ляшко.

Ірина Гавриленко

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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Перегони розпочалися 
Виборча кампанія розпочалася 

менше ніж за 10 місяців до прези-
дентських виборів. Усі помітили по-
яву політичної реклами на вулицях 
та у ЗМІ. На мою думку, зараз взагалі 
не варто сильно зважати на рейтин-
ги та ймовірних кандидатів. За цей 
час ще відбудеться не одна подія, 
і не один десяток нових кандидатів 
буде оголошувати про своє висуван-
ня або про зняття своїх кандидатур. 
Так само не варто зважати та вірити 
в рейтинги певних політиків, які ма-
люються за гроші.

Найбільшою проблемою в усій цій 
історії є те, що жоден навіть ймовір-
ний кандидат не має і 20% підтрим-
ки або довіри. Як би це не звучало, 
але країна може опинитися знову 
розділеною на певні табори та те-
риторії, в яких будуть свої «лідери». 
В умовах війни це дуже серйозний 
виклик. Загрозою також є прихід до 
влади популістів, або усе лишиться, 
як є. Кожен з цих варіантів є недо-
пустимим і може мати серйозні на-
слідки для країни та кожного з нас.

Нинішня владна верхівка почала 
готуватися до виборів задовго до 
того, як пересічні жителі почали це 
помічати. Це відбувалося планомір-
но та сплановано. До цього можна 
віднести взяття під свій контроль 
значної частини ЗМІ, створення де-
кількох різноманітних політичних 
проектів, які називають себе опо-
зицією. Але завдання отримують 
в Адміністрації Президента. Най-
головніший ресурс – використання 
державного бюджету з метою пере-
моги на виборах.

Ми живемо в часи, коли бажання 
політиків виграти вибори за раху-
нок держбюджету може призвести 
до краху економіки. Необхідність 
виплачувати найбільші міжнарод-
ні кредити у 2018–2019 роках, 
розрив у торговельному балансі, 
загроза невиконання цьогорічно-
го бюджету, можлива девальвація 
національної валюти – усе те, з чим 
країна зіштовхнеться вже зовсім 
скоро. Щоправда, перші особи во-
ліють більше розповідати про нове 
збільшення мінімальної зарплати, 
відкриття дитячих садочків та ФАПів 
і про нових 144 реформи.

Минулого тижня у відставку від-
правили міністра фінансів Олек- 
сандра Данилюка. Склалося вражен-
ня, що він був людиною, яка заважа-
ла та не дозволяла використовувати 
бюджет країни для проведення пе-
редвиборної кампанії. Тепер ніхто 
не буде заважати робити вибори за 
рахунок платників податків.

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

Чи зможуть 
житомиряни повернути 
НЕЗАКОННО 
ПЕРЕПЛАЧЕНІ 
гроші за газ

Алла Герман

Судова тяганина 
між житомирянами 
та газівниками три-
ває вже рік. Люди 
обурені, адже після 
того, як ПАТ «Жито-
миргаз» встановив 
загальнобудинкові 
лічильники, суми 
у їх платіжках зросли 
в рази.

У серпні 2017 року Жито-
мирська міська рада закликала 
житомирян долучитися до ко-
лективного позову проти тари-
фів, завищених газівниками. Тоді 
у мерії запевнили, що лічильни-
ки облгаз встановив незаконно. 
Таким чином, більше ста жито-
мирян подали колективний по-
зов до суду з вимогою зобов'язати 
«Житомиргаз» провести пере-
рахунок. Втім, у вересні того ж 
року суд не задовольнив позов- 
ні вимоги громади. Тож від-
стоювати інтереси житомирян 
взялися у місцевій прокуратурі. 
Так, у січні 2018 року рішення 
Апеляційного суду було на ко-
ристь громади, а саме: визна-
ти використання показників 
будинкових лічильників обліку 
газу ПАТ «Житомиргаз» та ТзОВ 
«Житомиргаз Збут» незаконним. 
Своєю чергою, відносно даної 
постанови облгаз подав касацій-
ну скаргу до Верховного Суду, 
ухвала якої зараз призупинила 
рішення Апеляційного суду.

Однак прокуратура і влада 
продовжили відстоювати інтере- 
си громади міста і підготували 
черговий позов до суду, у якому 
позовні вимоги були іншими та 
більш конкретизованими. Зре-
штою, рішенням Корольовсько-

го районного суду м. Житомира 
від 6 червня 2018 року дії ПАТ 
«Житомиргаз» та ТзОВ «Жито-
миргаз Збут» щодо встановлення 
лічильників газу у багатоквар-
тирних будинках було визнано 
неправомірними.

Відтак після набрання рішен-
ням законної сили мешканцям 
будинків, права яких були пору-
шені, а це близько 40 тисяч гро-
мадян, товариство зобов’язане 
перерахувати з 1 січня 2017 року 
плату за газ. Про це під час бри-
фінгу з журналістами 8 червня 
повідомила заступник про-
курора Житомирської області 
Роксолана Гребенюк.
«Крім  того,   товариство 

зобов'язане провести демонтаж 
неправомірно встановлених лі-
чильників. У 2016 році ПАТ «Жи-
томиргаз» здійснив встановлення 
загальнобудинкових лічильників 
у 116 будинках міста без згоди 
мешканців цих будинків, а також 
без згоди контролюючих орга-
нів Житомирської міської ради. 
Тобто такі дії були проведені без-
підставно, з порушенням вимог 
чинного законодавста. Органами 

прокуратури разом з міською 
радою було створено спільну 
комісію з виявлення цих фактів. 
Проведено обстеження, зібрано 
матеріали і справу було подано 
до суду. Справа розглядалася 
з жовтня 2017 року і фактично 
лише 6 червня 2018 року було 
прийнято рішення на користь 
всієї територільної громади», – 
зазначила Роксолана Гребенюк.

Також заступник прокурора 
додала, що дане рішення першої 
інстанції вступає в силу через 
тридцять днів із дня його про-
голошення.
«Якщо «Житомиргаз» не 

буде оскаржувати вищевказане 
рішення, то через тридц'ять 
днів ми вправі розпочати про-
цес виконання цього рішенння. 
Воно є конкретизованим, тобто 
«Житомиргаз» вправі добро-
вільно його виконати, в іншому 
випадку житомирянам не по-
трібно буде нікуди звертатися 
щодо перерахунків, оскільки 
в судовому рішенні зазначено, 
що відповідач зобов'язаний здій-
снити перерахунок самостійно, 
за платіжками, які стосуються 

періоду з 1 січня 2017 року по 
день демонтажу», – наголосила 
Роксолана Гребенюк.

У коментарі журналістам «20 
хвилин» спеціаліст із зв'язків 
з громадськістю та пресою ПАТ 
«Житомиргаз» Катерина Чумак 
повідомила, що товариство з рі-
шенням Корольовського район-
ного суду не згодне та подавати-
ме апеляційну скаргу.
Крім  того,  на  офіційно -

му сайті ПАТ «Житомиргаз» 
з'явилося повідомлення, у якому 
зазначено, що вони оскаржува-
тимуть рішення.
«Рішення Корольовсько-

го райсуду м. Житомира від 
6 червня 2018 року не набрало 
законної сили і буде оскаржу-
ватись у суді. Тому житоми-
ряни продовжать отримувати 
рахунки на підставі показань 
будинкових лічильників.116 за-
гальнобудинкових лічильників 
газу встановлені в Житомирі на 
законних підставах згідно з пе-
реліком, затвердженим Націо-
нальною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних по-
слуг (НКРЕКП). У 2016–2017 рр. 
ПАТ «Житомиргаз» встановив 
загальнобудинкові лічильники 
відповідно до рішення НКРЕКП. 
Регулятор затвердив навіть пере-
лік багатоповерхівок з адресами. 
Тому всі лічильники встановле-
ні та введені в експлуатацію на 
законних підставах. Загально-
будинкові лічильники забезпе-
чують облік газу споживачів, які 
використовують газ лише для 
приготування їжі», – йдеться 
у повідомленні газової компанії.

За інформацією прокурату-
ри, зараз проводиться вивчення 
законності дій ПАТ «Житомир-
газ» з розміщення будинкових 
лічильників в інших населених 
пунктах області.

Не виключено, що газова ві-
йна триватиме ще довго. І хто ж 
у ній переможе, обов'язково по-
відомить «20 хвилин».
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Обувь – важная 
деталь вашего стиля   

Поговорим о базовом гар-
деробе обуви. Посмотрев на 
обувь, можно сказать многое 
о стиле и характере человека.

Ранее я писала о 9 самых важ-
ных парах, а сегодня только об 
основном. Конечно, базовый 
набор обуви будет разниться 
очень сильно в зависимости 
от потребностей и предпочте-
ний каждой отдельно взятой 
женщины.

Но в любом случае вам не по-
мешает

 ● одна пара обуви в спор-
тивном стиле (сникерсы, низко 
обрезанные кеды, слипоны),

 ● закрытые туфли (на слу-
чай прохладной погоды либо 
для работы) нейтрального цве-
та (лучше- бежевые остроносые 
балетки или оксфорды),

 ● акцентные туфли яркого 
цвета или с принтом (туфли 
со змеиным принтом, крас-
ные или мечта Золушки – Rene 
Caovilla, слишком шикарны, 
чтобы ставить акцент в образе 
на что-то ещё,

 ● летние сандалии на пло-
ской подошве,

 ● туфли или босоножки на 
выход, можно металлизиро-
ванные, это – модно.

Будь стильной 
с Илоной Колодий 

(Инстаграмм @gloria_beauty_) 

КОЛОНКАРодичі жорстоко вбитого 
Олександра Жадька оскаржують 
виправдувальний вирок 
щодо єдиного підозрюваного 
Володимира Довгалюка

Алла Герман

Родина жорстоко 
вбитого 43-річного 
Олександра Жадька 
досі не може огов-
татись від тяжкої 
втрати та продов-
жує боротися за 
справедливість.

Виправдувальний вирок, 
який виніс Житомирський рай-
суд обвинуваченому, сколихнув 
всю Україну.

В Апеляційному суді Жито-
мирської області 5 червня від-
булось друге засідання у справі 
вбитого Олександра Жадька. 
Чоловіка по-звірячому зарі-
зали у власному будинку, що 
в селі Зарічани, нанісши йому 
десяток ножових поранень не 
сумісних з життям.

На першому засіданні суду 
апеляційної інстанції рідні 
убитого та прокурор клопо-
тали щодо повторного допи-
ту експерта, головних свідків, 
а також вивчення аудіо- та 
відеозаписів, які є у матеріа-
лах справи. У зв’язку з чим суд 
оголосив перерву.

З рішенням Житомирського 
районного суду прокуратура не 
згодна. Більше того, прокурор 
впевнений, що покази свідків 

та експерта викладені таким 
чином, що і призвело до такого 
рішення суду – виправдати Во-
лодимира Довгалюка. Відповід-
но до чого, прокурор, потерпілі 
та сторона захисту клопочуть 
суд заслухати аудіозапис засі-
дання Житомирського райсуду 
в частині допиту свідків, аби 
порівняти його з текстом суду 
першої інстанції.
Відтак, під час другого за-

сідання було допитано свідків, 
які є сусідами вбитого та з бал-
кону бачили ймовірного вбив-
цю, а також фахівця, що про-
водив комісійно-психологічну 
експертизу відео з камер вулич-
ного спостереження, результа-
ти якої, власне, й підтверджу-
вали ймовірність причетності 
обвинуваченого до злочину. За 
словами останнього, суд першої 
інстанції хотів почути, що ре-
зультати експертизи свідчать 
про 100% збіг, втім, за словами 
судового експерта Юрія Ірхіна, 
не може бути такого висновку. 
Навіть, тест ДНК не дає 100% 

результату, є ступені, і в даному 
випадку від був максимальним.
«Питання, яке нам задав 

вельмишановний суд першої 
інстанції. Воно має таку упе-
реджено-стверджувальну по-
зицію. Воно звучить наступним 
чином: чи належать особли-
вості невербальної поведінки 
осіб на відеозаписах одній і тій 
самій особі? Тобто, це питання 
взагалі слідства і суду, і вони 
самі повинні на нього відпові-

сти – це не експертне питання. 
Зокрема, на це питання можна 
відповісти експертним шляхом, 
а саме шляхом проведення ці-
лої серії експертиз: портретної, 
судово-медичної, антропологіч-
ної, комп’ютерно-технічної, зо-
крема і психологічної. У зв’язку 
з тим, що дослідження ми про-
вели, певні результати були 
отримані і ми відповіли, що 
так, з максимальним ступенем 
вірогідності зображення може 
належати одній і тій самій 
особі. Тобто, максимальний 
ступінь вірогідності, але не 
100%. Так само, як і при ДНК 
дослідженні», – зазначив судо-
вий експерт Юрій Ірхін.

За словами головного свідка, 
який бачив людину, яка вибіга-
ла з будинку вбитого Олександ-
ра Жадька, він одразу зрозумів, 
що щось не так і кинувся до бу-
динку сусіда, однак, чоловік вже 
лежав в калюжі крові.

«У нього були такі глибокі 
порізи, особливо в районні гру-
дей, шиї, сонної артерії. Я, на-
віть, не підійшов до нього і не 
почав надавати першу медичну 
допомогу, адже розумів, що 
людини вже просто немає», – 
розповів Анатолій Зіневич.

Намагання журналістів по-
спілкуватися з виправданим 
Володимиром Довгалюком як 
завжди виявилися марними, 
чоловік швидко покинув при-
міщення суду, втім, у відпо-
відь на їх питання, чому на вас 
все так звалилося, якщо ви не 
винні? Володимир вигукнув: 
«Заказуха!». Хто його замовив 

і з яких мотивів, щоб піти на 
такий зухвалий злочин, дізна-
тися не вдалося.
Своєю чергою, родина за-

гиблого не втрачає надії на 
справедливий суд та продо-
вжує боротьбу.
«Надії у мене однозначно 

бойові – боротися за справед-
ливість, тому я сподіваюсь на 
ті порушення або недостатній 
аналіз, який зробила перша 
судова  інстанція  і  винесла 
виправдувальний вирок об-
винуваченому Довгалюку. То 
все ж таки Апеляційний суд 
розгляне, більш детально про-
аналізує все і прийме справед-
ливе рішення. Така людина не 
можу бути на волі. Сьогод-
ні – мій брат, а завтра –хтось 
інший», – сказав брат убитого 
Юрій Жадько.
Нагадаємо,  суд у  справі 

жорстоко вбитого Олександа 
Жадька тривав більше трьох 
років. Поки тривало розсліду-
вання, обвинувачений Володи-
мир Довгалюк знаходився на 
волі, адже суддя Олена Рожко-
ва відпустила його під заставу 
у 200 тис. грн. У 2017 році екс-
перти підтвердили, що на відео, 
вилученому з відеокамер в день 
вбивства, зображений обвину-
вачений Володимир Довгалюк. 
Однак 15 листопада 2017 року 
Житомирський райсуд виправ-
дав єдиного обвинуваченого 
у навмисному вбивстві. У грудні 
брат вбитого виступив у Верхо-
вній Раді зі зверненням до ви-
щих органів влади, вимагаючи 
справедливого суду.
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Майстерня своє відпрацювала. 
Але чи буде із того толк?
Починаючи із середини травня 

2018 року, у Житомирі ширилася 
активна пропагандистська кампанія 
з нагоди відкриття чергової «Май-
стерні міста», яку активно «піарили» 
ледь не всі чиновники міської ради. 
Особливо старався міський голова, 
який ще у ході панельної дискусії 
під час Дня Європи у Житомирі за-
прошував жителів міста долучитися 
до заходів «Майстерні міста». І вже 
6 червня захід стартував. Для орга-
нізації його роботи керівники міста 
вдалися навіть до перекриття руху 
по вулиці Пушкінській, оскільки 
якраз на цій вулиці (у тій частині, 
що прилягає до входу у примі-
щення Житомирського музичного 
училища) і поселилися «майстри» 
майбутнього Житомира. Цілих п’ять 
днів у ході діяльності «Майстерні 
міста» не припинялися всілякі захо-
ди, дискусії, воркшопи, презентації, 
семінари та ін., до яких долучилися 
сотні житомирян. Дехто каже, що 
учасників нинішньої «Майстерні» 
було аж до тисячі, але річ не в тому, 
скільки саме житомирян долучили-
ся до участі у заходах, що проходили 
під егідою «Майстерні міста –2018». 
Важливіше те, наскільки житоми-
ряни знали, розуміли і хотіли до-
лучатися до заходів, організованих 
у ході гігантського проекту «Інте-

грований розвиток міст в Україні», 
який проводиться у нашій державі 
за допомогою німецької урядової 
установи GIZ.

Отже про те, чи знали. Одно-
значно, інформацію про проведення 
урбаністичного фестивалю «Май-
стерня міста 2018» багато житомирян 
були просто приречені почути, бо її 
насправді було багато. Анонс щодо 
відкриття «Майстерні міста» було 
розміщено у рядках новин більшості 
житомирських інтернет–ресурсів, 
про «Майстерню» на Пушкінській 
майже тиждень розповідали усі 
житомирські телерадіокомпанії. 
Газети про "Майстерню" писали не 
так дружно та масово, але то вже 
інше питання. Бо насправді газет 
у Житомирі сьогодні не так вже й 
багато, якщо точно – лише чотири. 
Але далі виникали проблеми. Чому? 
Та хоча б тому, що зрозуміти, чим 
відрізняється зміст чергового фести-
валю (цього разу – урбаністичного) 
від попередніх флешмобів, фестива-
лей чи форумів, які організовуються 
у Житомирі ледь не щотижня під 
час свят та вихідних, жителям міста 
було насправді важко. Тим паче, що 
людям насправді цікаво довідатись 
про те, коли у місті розпочнеться 
системне і регулярне прибирання 
вулиць, парків, скверів, тротуарів 

та навіть дворів житлових будинків. 
Меншою мірою житомиряни зане-
покоєні поки що ситуацією зі станом 
води у річці Тетерів та її притоках, 
які впадають до Тетерева у межах 
міста. Але натомість у ході «Май-
стерні міста» житомирянам про-
понували визначитись із еко-трен-
дами, громадськими просторами 
і «зеленими коридорами». Навряд чи 
житомиряни навперейми бігли до 
«майстерні», щоб послухати виступ 
прибульця-експерта чи почути цікаві 
думки та мрії десятків громадських 
активістів, які вже звикли бавитись 
та гратись у «фести», «квести», «ворк-
шопи» та дискусії у нині модному 
форматі «світового кафе». Тому на-
голос на запрошення і зусилля на 
мобілізацію учасників «Майстерні 
міста – 2018» організатори урбаніс-
тичного фестивалю спрямували на 
дітвору, шкільну та учнівську молодь. 
Якщо уважно простежити за фото-
репортажами, що готувалися жур-
налістами наприкінці кожного дня 
діяльності «Майстерні міста-2018», то 
можна легко впізнати серед активних 
житомирян чиновників мерії Жито-
мира або ж працівників бюджетних 
установ, яких просто мобілізували на 
виконання вказівки зверху.

Звісно, у приміщенні «Май-
стерні міста – 2018» упродовж усіх 

п’яти днів її проведення завжди 
було людно, гамірно і весело. Од-
нак чи насправді такою веселою та 
оптимістичною є нинішня урбаніс-
тично-екологічна ситуація у місті 
Житомирі? Аж ніяк ні. Навпаки – 
ситуація із екологічною безпекою 
Житомира однозначно і помітно 
погіршується із кожним роком. Ми 
вже згадували про недоліки у про-
цесі прибирання міста від сміття та 
твердих побутових відходів. Ніхто із 
учасників «Майстерні міста –2018» 
не ставив питання про ефективність 
весняних прибирань напередодні 
Великодніх свят. А чому? Ніхто не 
знає, чому житомиряни у більшості 
своїй сьогодні бідкаються над питан-
ням щодо утилізації використаних 
елементів живлення від приладів, 
яких сьогодні у кожній оселі про-
сто тьма! Чому у більшості спаль-
них районів міста не можна здати 
використаний склопосуд, а пункти 
прийому макулатури, ганчір’я і т. п. 
у Житомирі лише закриваються. 
Те ж саме стосується утилізації 
пластмаси, одноразового посуду, від-
ходів будівельних матеріалів. Хтось із 
фахівців –урбаністів Житомирської 
міської ради проаналізував, скільки 
побутової хімії продається у торго-
вельній мережі міста? І куди жито-
мирянин може подіти використану 

тару? Тому неважко здогадатися, 
чому навколо Житомира щороку 
виникає десятки, а то й сотні нових, 
малих і великих, стихійних сміттєз-
валищ. У Житомирі, зрештою, ніяк 
не дійдуть до того, як вирішити пи-
тання щодо вивозу сміття та ТПВ 
у приватному житловому секторі. 
А це, як не крути, не менше 35% місь-
кої території, де сміття та відходи 
спалюють, закопують чи викидають 
на стихійні купи. І таких запитань, 
які болять, які зрозумілі людям як 
питання катастрофічного порядку, 
у Житомирі – хоч греблю гати. Якраз 
у ті дні, коли на вулиці Пушкінській 
вирувала «Майстерня міста –2018», 
у річці Кам’янці громадські активіс-
ти-житомиряни відстежили чергові 
викиди бруду. Ось чому епіцентр 
урбаністично- екологічного фести-
валю має знаходитись не посеред 
прибраної і поки що зеленої вулиці 
Пушкінської, а якраз у «гарячих» точ-
ках житомирського гармидеру: біля 
стихійного звалища, на березі смер-
дючої річки або ж біля контейнерів 
зі сміттям, які комунальники часто 
забувають вивозити з-під будинків 
житомирян. Ось тоді у «Майстерні» 
і з’явиться реальний шанс вивчити 
і вплинути на вирішення реальних 
екологічних проблем Житомира.

Микола Корзун

1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають 
на балансі комунального підприємства по експлуатації 
адмінбудинків Житомирської обласної ради.

1.1. Нежиле приміщення на четвертому поверсі в будів-
лі за адресою: м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова,1, 
загальна площа 76,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 
97 грн. 00 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 
30.04.18), цільове призначення – розміщення офісу

1.2. Частина нежилого приміщення (вестибюлю) на 
першому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Те-
атральна, 17/20, загальна площа 1,00 кв.м, розрахункова 
орендна плата – 434 грн. 80 коп. за 1 кв. м. у місяць (без 
ПДВ, станом на 30.04.18), цільове призначення – розмі-
щення провайдера телекомунікацій, який надає послуги 
з доступу до мережі інтернет.

1.3 Нежиле приміщення на першому поверсі в будівлі 
за адресою: м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, загальна 
площа 16,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 12 грн. 
10 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.18), 
цільове призначення – розміщення громадської організації 
на площі, що не використовується для провадження під-
приємницької діяльності.

1.4. Частина нежилого приміщення на технічному 
поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Домбров-
ського, 38 загальна площа 1,50 кв.м, розрахункова орендна 
плата – 61 грн. 76 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом 
на 30.04.18), цільове призначення – розміщення провай-
дера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до 
мережі інтернет.

1.5. Нежиле приміщення на першому поверсі в будівлі 
за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 8 загальна 
площа 20,90 кв.м, розрахункова орендна плата – 53 грн. 
12 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.18), 

цільове призначення – розміщення кафе, що здійснює 
продаж товарів підакцизної групи.

1.6 Нежилі приміщення на першому поверсі в будівлі 
за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 11 загальна площа 
12,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 37 грн. 41 коп. 
за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 30.04.18), цільове 
призначення – розміщення офісу.

2. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове примі-
щення, що перебуває на балансі Новоборівського психо-
неврологічного інтернату Житомирської обласної ради за 
адресою: Володарськ-Волинський р-н, смт Нова Борова, 
вул. Лісна, 2-А, загальна площа 8,0 кв.м, розрахункова 
орендна плата – 7 грн. 69 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, 
станом на 30.04.18), цільове призначення – розміщення 
торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи.

3. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщен-
ня, що перебуває на балансі Житомирського комуналь-
ного комерціалізованого підприємства «М’ясомолторг» 
Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, 
вул. Сингаївського, 3, загальна площа 25,30 кв.м, розра-
хункова орендна плата – 43 грн. 34 коп. за 1 кв.м у місяць 
(без ПДВ, станом на 31.03.18), цільове призначення – роз-
міщення офісного приміщення.

4. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове примі-
щення, що перебуває на балансі Комунального навчаль-
ного закладу «Коростишівський педагогічний коледж 
ім. І. Я. Франка» Житомирської обласної ради за адресою: 
м. Коростишів, вул. Семінарська, 29, загальна площа 18,40 
кв.м, розрахункова орендна плата – 15 грн. 28 коп. за 1 
кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.18), цільове при-
значення – розміщення буфету, який не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи.

4. Інформація про об'єкт оренди: частина водонапірної 
башти, що перебуває на балансі Обласного санаторію 
радіаційного захисту для дорослого і дитячого населення 
Житомирської обласної ради за адресою: Баранівський 
район, смт Кам’яний Брід, вул. Довбиська, 1, загальна 
площа 8,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 371 грн. 
59 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 25.04.18), 
цільове призначення – розміщення обладнання рухомого 
(мобільного) зв’язку.

5. Інформація про об'єкт оренди: частина вільної освіт-
лювальної опори, що перебуває на балансі Житомир-
ської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву з легкої атлетики Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-
Чопівського, 18, загальна площа 4,00 кв.м, розрахункова 
орендна плата – 1832 грн. 50 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 31.05.18), цільове призначення – розміщен-
ня обладнання рухомого (мобільного) зв’язку.

6. Інформація про об'єкт оренди: частина нежилого 
приміщення, що перебуває на балансі Житомирського ака-
демічного обласного театру ляльок Житомирської обласної 
ради за адресою: м. Житомир, вул. Михайлівська, 7, загальна 
площа 16,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 34 грн. 00 
коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.03.18), цільове 
призначення – розміщення торговельного об’єкту з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.
Прийняття заяв на оренду вказаного майна  –  

до 13.00 26 червня 2018 року включно за адресою: 10014,  
м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 12, кім. 209.

Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна 
отримати за тел. 47-30-81.

У разі надходження додаткових заяв орендодавець ого-
лошує конкурс на право оренди вказаних об'єктів оренди.

Комунальне підприємство «Агенція з питань регіонального розвитку» 
Житомирської обласної ради оголошує про намір передати нерухоме майно в оренду
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Верховная Рада име-
ет возможность за одну 
минуту отправить 
Супрун в отставку.

Провластное большинство 
этого не делает, а значит, несет 
ответственность за смерти людей 
и уничтожение здравоохранения. 
Об этом с трибуны Верховной 
Рады заявил сопредседатель 
фракции Оппозиционного блока 
в парламенте Александр Вилкул. 
«Сколько еще надо детских смер-
тей, заболеваний и эпидемий, 
чтобы вы выполнили свой долг 
перед людьми?» – подчеркнул он.
Оппозиционер также рез-

ко осудил античеловеческие 
высказывания заместителя Ульяны 
Супрун «о нецелесообразности 
лечения онкобольных за счет го-
сударства за рубежом».
Нардеп также потребовал 

уволить зама Супрун Александра 
Линчевского. Вилкул отметил:
– Уверен, что большинство 

граждан и депутатов видели 
высказывание заместителя Ульяны 
Супрун о нецелесообразности 
лечения онкобольных за счет 
государства за рубежом. Если 

кто-то пропустил эти слова гос-
подина Линчевского, то я напо-
мню эту фразу: «Это рак. Они 
все умрут. Они все умрут, без ва-
риантов. И эффективность этой 
программы 0%.
Оппозиционер подчеркнул, 

что  Линчевский  –  это  член 
команды и. о. министра здравоох-
ранения Ульяны Супрун, которая 
уже более двух лет, прикрываясь 
лозунгами о реформе в меди-
цине, на самом деле цинично 
издевается над людьми и ставит 
эксперименты.
«В частности, Супрун и ее 

приспешники уже заявляют, что 
государство вскоре перестанет 
выполнять свои социальные 
обязательства по отношению 
к больным, страдающим от наи-
более тяжелых болезней. Таких, 
например, как рак. Они уже не 
скрывают, что собираются унич-
тожить даже немногочисленные 
госпрограммы по  лечению 
онкобольных»,  – подчеркнул 
политик.
Вилкул отметил, что уже не 

имеет никаких вопросов к Ульяне 
Супрун:

– С ней все понятно. Нет во-
просов и к членам ее циничной 
команды, в частности к госпо-

дину Линчевскому, который 
хочет сокращать медицинские 
программы, обрекая людей на 
смерть. Однако у меня ряд во-
просов к народным депутатам. 
Особенно к тем, кто блокиру-
ет в этом зале голосование за 
отставку нынешнего руковод-
ства Министерства здравоох-
ранения. Каждый раз, когда 
вы голосуете за их реформы, 
вы ставите свою подпись под 
словами Линчевского.

Он потребовал вынести в зал 
проект постановления № 5642 
об увольнении Супрун, который 
Вилкул вместе с коллегой и од-
нопартийцем Игорем Шурмой 
зарегистрировал еще 16 января 
2017 г.. Оппозиционер сказал:
– Надо остановить уничто-

жение системы здравоохранения 
и людей. Поэтому я призываю 
парламент немедленно обратить-
ся к правительству с требовани-
ем уволить не только Супрун, 
но и ее заместителя Александра 
Линчевского.

На своей странице в Facebook 
Вилкул добавил: «Вопрос стоит не 
только, чтобы они тихо исчезли 
после того, что натворили. Они 
должны ответить за смерти укра-
инцев от болезней, которых мы не 

знали десятки лет.
Правоохранительные органы 

должны также расследовать, 
в чьих интересах эти руководи-
тели Минздрава срывали закуп-
ки медикаментов, кто и за какие 
благодарности нынешним чи-
новникам получал миллиардные 
контракты в медицине».
Александр Вилкул системно 

отстаивает позицию, что необхо-
димо поднять качество медицин-
ского обслуживания и защитить 
людей. Для этого необходимо 
введение медицинского страхо-
вания за счет работодателя. При 
этом государство обеспечивает 

страховкой бюджетников, пенси-
онеров, детей.
Оппозиционер   н е   ра з 

выступал с острой критикой 
и. о. министра здравоохранения 
Супрун, результатами работы 
которой  стали  отсутствие 
элементарных вакцин, закрытие 
больниц, полный провал в во-
просах профилактики и ранней 
диагностики тяжелых заболе-
ваний, опасная вспышка кори, 
рост заболеваемости туберку-
лезом, ботулизмом и другими 
болезнями, о которых десяти-
летиями в Украине никто даже 
не слышал.

Вилкул потребовал уволить доктора Смерть 
Супрун и ее заместителя Линчевского за 
эксперименты над людьми и развал медицины 

Алла Герман

Загалом за звітний 
період працівниками 
муніципальної ін-
спекції було складено 
881 протокол про 
адміністративні пра-
вопорушення.

На прохання міського голови 
свій звіт керівник муніципальної 
інспекції Віктор Грибук розпочав 
із результатів роботи за останні 
два дні щодо стихійної торгівлі 
на залізничному вокзалі.
«Проблема виникла на за-

лізничному вокзалі тому, що не 
було альтернативи для торговців. 
5 і 6 червня, починаючи з шостої 

години ранку, повним складом 
муніципальної інспекції проводи-
лися рейди по роботі зі стихійною 
торгівлею. Спільно з патрульною 
поліцією ми навели там порядок 
і провели роз’яснювальну роботу 

з особами, які торгували на тро-
туарах біля залізничного вокза-
лу. Ми пояснили людям, де і які 
ринки знаходяться. Як результат, 
більше 90% відсотків торговців об-
рали ринок «Київський», там були 

створені додаткові місця, люди 
перейшли туди і залишилися 
задоволені. Ми й надалі контро-
люватимемо дану ситуацію, щоб 
не допустити там стихійної торгів-
лі», – розповів Віктор Грибук
Взагалі за 2017 рік спеціаліс-

тами муніципальної інспекції 
складено 881 протокол.

«А саме: за самовільне роз-
міщення обладнання, з якого 
здійснювалась торгівля, – 574 про-
токоли; за незаконне розміщення 
засобів зовнішньої реклами – 226 
протоколів; за порушення благо-
устрою прилеглої території – 23; за 
порушення режимів роботи – 23 
протоколи; за незаконно розміщені 
тимчасові споруди – також 23; за 
проведення земляних робіт без 
дозвільних документів – 9 прото-
колів; за паркування транспортних 
засобів на зелених насадженнях – 
3 протоколи та 343 приписи про 
усунення правопорушень у сфері 

благоустрою міста», – повідомив на-
чальник муніципальної інспекції.
Крім того, муніципальною 

інспекцією минулого року на 
розгляд до адміністративної ко-
місії при виконавчому комітеті 
Житомирської міської ради було 
направлено 701 протокол, до 
суду – 17 протоколів, до інших 
адміністративних комісій при 
виконавчих комітетах міських та 
сільських рад – 163 протоколи.
Всього у 2017 році до адміні-

стративної комісії при виконавчо-
му комітеті Житомирської міської 
ради було направлено на розгляд 
1379 протоколів,
«За результатами розгляду 

справ прийнято рішення про за-
стосування штрафних санкцій по 
688 протоколах на загальну суму 
362 тис. 991 грн, усні зауваження 
комісій по 24 протоколах та усні 
попередження суду по 10 прото-
колах», – зазначив Віктор Грибук.

У муніципальній інспекції 
Житомира прозвітували  
про результати роботи за 2017 рік
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Програма «Креативна 
Європа»: досягнення  
та перспективи

Співпраця у сфері 
культури між Украї-
ною та Європейським 
Союзом полягає 
в сприянні культур-
них обмінів витво-
рами мистецтва та 
мобільності митців 
і художників.

Таке співробітництво дозволить 
Україні налагодити регулярний діа-
лог із країнами Європейського Сою-
зу в культурній політиці та отрима-
ти можливість періодичного обміну 
досвідом у сфері культури. Україна 
з метою виконання положень у лис-
топаді 2015 року погодилася брати 
участь у програмі Європейського 
Союзу «Креативна Європа». Дана 
програма спрямована на підтрим-
ку культурного, аудіовізуального та 
креативного секторів.
«Креативна Європа» охоплює 

39 країн Європейського Союзу й 
Східного партнерства. Вона за-
планована на сім років – з 2014 до 
2020 року. Фінансування програми 
«Креативна Європа» з бюджету Єв-
ропейського Союзу сягає 1,46 мі-
льярда євро. Для участі в програмі 
«Креативна Європа» кожна країна 
має сплатити щорічний вступний 
внесок до бюджету Європейського 
Союзу. Величина внеску розрахо-
вується для кожної країни окремо 
відповідно до формули.

– У «Креативної Європи» є гран-
ти, які називаються міжнародна мо-
більність, тобто обмін досвідом. Це 
можливості подивитися успішні кей-
си в Європі, реалізувати їх тут або 
розвивати їх разом, – розповідає в. о. 
начальника управління культури та 
туризму Житомирської обласної 
адміністрації Тетяна Парфентієва.
Партнером програми «Креа-

тивна Європа» є Програма ЄС й 
Східного партнерства «Культура 
і креативність». Дана програма діє 
в шести країнах Східного партнер-
ства. Вона сприяє проведенню, під-
вищенню потенціалу культурного 
та креативного секторів, інформу-
ванню та підтримці для посилення 
міжнародного співробітництва.

Умови участі в програмі
Узяти участь у проекті може 

будь-яка організація, яка має ста-
тус юридичної особи не менше, 

аніж два роки. Також у неї мають 
бути партнери як мінімум у трьох 
країнах, які є учасницями цієї про-
грами. Зареєструватися потрібно на 
порталі учасників та діяти згідно 
із зазначеною інструкцією. Для 
того, щоб проект розглянула екс-
пертна рада, він має відповідати 
щонайменше трьом пріоритетам 
«Креативної Європи».
Близько 18 каналів (іменовані 

«схеми» та «напрямки») надають 
фінансову допомогу в рамках про-
грами «Креативна Європа». Кожен 
канал охоплює окремий сектор та 
вид діяльності. Програма «Креа-
тивна Європа» надає фінансову 
допомогу лише проектам, які ви-
конують усі поставлені перед нею 
завдання: розробка бізнес-моделей, 
створення віртуальних проектів, 
зміцнення сектору, формування 
аудиторії, нарощування потенціалу, 
стимулювання міжнаціонального 
поширення творів і операторів 
індустрії, зміцнення механізмів 
прийняття рішень.
Ті проекти, які виконають 

поставлені завдання, також по-
винні допомагати досягати прі-
оритетних цілей «Креативної 
Європи». До таких цілей нале-
жить заохочення використання 
інноваційних і творчих підходів, 
зміцнення потенціалу сектору на 
міжнародному рівні, поширення 
міжнаціональних творів та опе-
раторів індустрії, стимулювання 
використання творчих та іннова-
ційних підходів, а також зміцнен-
ня механізмів прийняття рішень.

Напрямки  
«Креативної Європи»
«Креативна Європа» склада-

ється з двох підпрограм: «Медіа» 
та «Культура». Підпрограма «Куль-
тура» сприяє розвитку творчих 
і культурних секторів. Вона фі-
нансується за чотирма каналами: 
підтримка у галузі європейського 
співробітництва, підтримка про-
ектів у галузі художнього перекладу, 
підтримка «Європейських мереж 
співробітництва», підтримка «Єв-
ропейських платформ». Напрям 
«Підтримка проектів у галузі 
європейського співробітництва» 
має окремі категорії: для малих та 
великих проектів. Даний напрямок 
надає можливість співпрацювати 
у сфері міжнаціональних куль-
тур. Підтримка проектів у галузі 
художнього перекладу пропонує 

підтримку проектам з перекладу 
літератури на іноземні мови. Цей 
напрямок також поділяється на дві 
підкатегорії: рамкові партнерські 
угоди й дворічні проекти.

«Європейські мережі співробіт-
ництва» та «Європейські платфор-
ми» – напрямки, що реалізовують 
проекти в рамках структурних груп 
організацій з креативного та куль-
турного секторів.
Підпрограма «Медіа» діє у 14 

напрямках; на жаль, для України 
доступні поки що чотири. Сто-
відсоткова участь України буде 
можливою лише після гармоні-
зації українського законодавства 
в сфері аудіовізуальної політики 
у відповідності до норм ЄС. Для 
цього нам потрібно якнайскоріше 
ухвалити закон «Про аудіовізуаль-
ні послуги» та сплачувати щорічні 
членські внески.

Для участі у підпрограмі від-
криті окремі проекти: навчання, 
формування аудиторії, доступ до 
ринків, фестивалі, зокрема кіно-
фестивалі. У програмі фестивалів 
має бути як мінімум 100 повно-
метражних (чи 400 короткоме-
тражних) художніх кінофільмів, 
на іноземні припадає 50%, із міні-
мум 15 країн – учасниць програми. 
Доступ до ринку – напрямок, що 
фінансує заходи з організації єв-
ропейських платформ на головних 
ринках та професійних аудіовізу-
альних ринках.

Підпрограма «Медіа» надає ко-
шти для розвитку, розповсюдження 
і популяризації кіно- та аудіовізу-
альної індустрії Європейського 
Союзу, допомагає реалізовувати 
масштабні проекти та розвивати 
нові технології. Європейські фільми 
та аудіовізуальні твори завдяки цій 
підпрограмі розповсюджуються 
далеко за межі національних та 
європейських кордонів. Також ця 
підпрограма допомагає фінансово 
в навчанні та проектах зі створення 
кінострічок.

– Медіа – це підтримка комуні-
кації аудіовізуального мистецтва. На 
програми «Медіа» припадає щонай-
менше 56% від бюджету, решта на 
«Культуру», – зазначає пані Тетяна.

Успіхи України в програмі 
«Креативна Європа»

У країнах, що беруть активну 
участь у «Креативній Європі», діє 
національне бюро програми, зо-
крема таке бюро є й в Україні. Го-

ловні функції національного бюро 
програми – поширювати інформа-
цію про «Креативну Європу» на 
національному рівні, інформувати 
представників сектору культури 
та креативних індустрій про їхню 
участь у програмі, сприяти тран-
скордонному співробітництву 
в культурній сфері, забезпечувати 
спілкуванням з Європейською Ко-
місією, інформувати про результа-
ти робіт та вплив програми, прово-
дити навчальні заходи та надавати 
консультативні послуги.

У 2017 році за підтримки Мін-
культури Національним бюро 
програми ЄС «Креативна Європа» 
в Україні було проведено понад 70 
заходів, проведена робота з нала-
годження співпраці з партнерами 
в Україні та розроблено проект 
веб-ресурсу бази даних націо-
нальних культурних та креативних 
індустрій. Україна пишається тим, 
що за 2017 рік чотири національні 
організації стали партнерами про-
ектів європейської співпраці. Про-
ект «Polyphony», фестиваль «Brave 
Kids», арт-резиденцію «Територія 
натхнення» відібрали для надан-
ня підтримки в рамках програми 
«Креативна Європа».

Також у 2017 році за допомогою 
Мінкультури наш кінематограф 
представлено на близько 30 між-
народних заходах. За цей час пре-
зентували 21 український фільм. В. 
о. начальника управління культури 
та туризму Житомирської обласної 
адміністрації Тетяна Парфентієва 
поділилася із нами досягненнями 
організацій з Житомирщини, що 
брали участь у програмі «Креатив-
на Європа».

– Зараз підготовлено і подано 
вже три проекти. Управління куль-
тури від туристично-інформацій-

ного центру подало заявку на співп-
рацю з Вінницькою, Хмельницькою, 
Рівненською областями з проведен-
ня туристичних фестивалів. Ми 
подали заявку на міжнародну мо-
більність. Зараз проводиться серія 
навчань для музейників, оскільки 
в цьому році плануємо відкрити 
музей природи. У нас – новий про-
ект, ми зосереджені зараз на наших 
музеях, вимагаємо від них нових 
креативних підходів. Ми їм запро-
понували вибрати один іноземний 
музей та поїхати туди, це ж знову 
таки «Креативна Європа» дає мож-
ливість міжнародної мобільності. 
Вони заповнили заявки на Польщу 
та Німеччину, – розповідає пані 
Тетяна.

На жаль, в Україні не в повній 
мірі використовують можливості 
та перспективи програми «Креа-
тивної Європи».

– Те, що я помітила від самого 
початку, коли прийшла на посаду 
керівника управління, що у нас 
недокомунікація. Коли ти робиш 
якийсь захід і анонсуєш його, то ця 
інформація має дійти до кожно-
го, хто зацікавлений в організації. 
У нас цього немає. Страшенна не-
докомунікація навіть між нашими 
закладами. Ми просто не вміємо 
користуватися тими можливос-
тями, які нам дають, – визнає в. о. 
начальника управління культури 
та туризму Житомирської обласної 
адміністрації.

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

 На фото: в.о. начальника Управління культури
     Житомирської ОДА Тетяна Парфентьєва
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Додаткова відпустка 
працівникам,  
які мають дітей

Для співробітників, які мають 
дітей, чинним законодавством 
передбачені різні пільги і га-
рантії. Однією з таких гарантій 
є надання соціальної додаткової 
відпустки на дітей. Детальніше 
про умови і порядок надання 
такої відпустки, в межах про-
екту «Я маю право!», розповіли 
фахівці Ємільчинського бюро 
правової допомоги.

Хто має право 
на соціальну відпустку?
– жінка, яка має двох або 

більше дітей віком до 15 років;
– жінка, яка має дитину-

інваліда;
– жінка, яка усиновила ди-

тину;
– одинока мати;
– мати інваліда з дитинства 

підгрупи А I групи;
– батько дитини, яку він ви-

ховує без матері (у тому числі й 
у разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі);

– батько інваліда з дитинства 
підгрупи А I групи, якого він ви-
ховує без матері (у тому числі й 
у разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі);

– особа, яка взяла дитину 
під опіку;

– особа, яка взяла під опіку 
інваліда з дитинства підгрупи 
А I групи;

– один з прийомних батьків.
Яка тривалість?
Щорічно надається додатко-

ва оплачувана відпустка трива-
лістю 10 календарних днів без 
урахування святкових і неро-
бочих днів. У разі наявності де-
кількох підстав для надання цієї 
відпустки, загальна тривалість 
останньої може бути сумовано 
збільшена, але не може пере-
вищувати 17 календарних днів. 
Зазначена відпустка є соціаль-
ною і надається в будь-який час 
календарного року.

Якщо виникли питання, 
за юридичною консультацією 
звертайтесь до місцевих цен-
трів і бюро правової допомоги. 
Їх адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі 
«Місцеві центри».

Більше інформації про про-
ект ”Я МАЮ ПРАВО!” – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213 103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

Аліна Бойко

У Житомирському 
перинатальному цент- 
рі 12 червня відкри-
ли 6 пологових залів, 
операційну та зал для 
проведення передчас-
них пологів.

Ремонт та оновлення відді-
лення тривало більше 4 місяців. 
Окрім цього, перинатальний 
центр відтепер оснащений су-
часним медичним обладнанням, 
яке дозволяє відслідковувати стан 
плоду, розвиток пологової діяль-
ності у жінок відразу у 6 пологових 
залах прямо з рецепції.
"Ми отримали 1 мільйон 

гривень від обласної влади для 
того, щоб поповнити технічний 
парк, зробити комфортні умов 
для перебування не тільки нашої 
пацієнтки, але й всієї сім'ї. Кожна 

третя дитина на Житомирщині 
народжується в обласному пери-
натальному центрі. Для того, аби 
якість залишалася на високому 
рівні, ми систематичн повинні 
оновлювати заклад", – зауважив 
головний лікар Житомирського 
перинатального центру Юрій 
Вайсберг.
Головний лікар додав, що на 

сьогодні пологове відділення має 
3 європейських сучасних ліжка, 
завдяки яким пацієнтки можуть 
народжувати в будь-якому поло-
женні.

"Наші працівники підлашто-
вуються під пацієнтку. Завдяки 
багатофункціональному ліжку 
пацієнтки можуть народжувати, 
як їм зручно, адже найголовніше – 
успішний результат", – наголосив 
Юрій Вайсберг.
Окрім того, на відділення 

центр своїми силами залучив 
680 тис. грн спонсорських коштів. 
Також на впровадження медичної 
інформаційної системи «Доктор 
Елекс» (закупівля комп'ютерної 
техніки, програми, навчання пер-
соналу) було направлено 1 млн 

200 тис. грн з обласного бюджету.
"Приємно, що ми відкриваємо 

такі об'єкти. Ми це робимо для 
якості обслуговування наших 
клєнтів. Сьогодні тут народжу-
ють не тільки жительки нашої об-
ласті та центру, а й усієї України: 

Київської, Вінницької, Рівненської 
областей", – зазначив голова Жито-
мирської ОДА Ігор Гундич.

До слова, за час існування пе-
ринатального центру, починаючи 
з 2004 року, тут народилися біль-
ше 52 тис. малюків.

Алла Гетьман

Аби наочно про-
анонсувати заплано-
ване у місті автошоу, 
у Житомир приїхала 
найгучніша автівка 
України.

У Житомирі 23 червня від-
будеться Офіційний етап Чем-
піонату України з автозвуку та 
тюнінгу European Mobile Music 
Association (EMMA). Це тради-
ційний щорічний чемпіонат, 
який збирає автолюбителів із 
усієї Європи.

В Україні такий чемпіонат про-
водиться вже 18-й рік поспіль. Про 
це під час прес-конфереції щодо 
проведення фестивалю розповів 
директор нещодавно створеного 
Житомирського обласного турис-
тично-інформаційного центру 
Василь Кравчук.

Відтак напередодні Дня моло-
ді пішохідна набережна у парку 
ім. Ю. Гагаріна перетвориться на 

справжній виставковий майдан-
чик «прокачених» автомобілів.

«Сьогодні ми представляємо 
новий для Житомира фестиваль. 
Фестиваль з автозвуку і тюнін-
гу. Я думаю, що краще один раз 
почути, ніж сто разів побачити. 
Дякую усім, хто посприяв у тому, 
щоб цей фестиваль цьогоріч від-
бувся саме у Житомирі», – сказав 
Василь Кравчук.

Днями у місті Хмельницькому 
закінчився фестиваль, де перемогу 
здобула житомирянка Вікторія 

Демчук. Жінка зізнається: коли 
виборола кубок, і не сподівалася, 
що такий фестиваль колись про-
ходитиме у Житомирі.

«Думки такі були, що було б 
чудово, якби цей етап відбувся 
у Житомирі. І я дуже щаслива, 
тому всіх запрошуємо, адже це 
дійсно варто почути», – наголо-
сила Вікторія Демчук.
За словами секретаря місь-

кради Наталії Чиж, чемпіонат 
проходить за рахунок коштів 
організаторів, місто лише надає 

безкоштовно сцену та вирішує 
технічні питання.
У рамках змагань судді оці-

нюватимуть якість звучання 
автівок та мультимедіа-систем 
у 8 кваліфікаціях. Реєстрація 
учасників  вже  почалася  на 
офіційному сайті www.emma-
ukraine.com. Для глядачів вхід 
безкоштовний.

Організатори закликають усіх 
бажаючих прийти та відчути, як 
від кількасот децибелів потужної 
музики вібруватиме Житомир.

У Житомирі відкрили 
оновлене пологове відділення 

Житомир вперше прийматиме 
чемпіонат України з автозвуку  
та тюнінгу EMMA 2018
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У наші дні дах для замісь-
кого будинку перестав бути 
лише частиною загальної 
конструкції, що захищає від 
негоди.

Величезний вибір матеріалів для покрівлі 
та оригінальні дизайнерські напрацювання 
даху дозволяють підкреслити смак і статус 
господаря.
Дизайн даху і матеріал для покрівлі 

безпосередньо залежать від передбачу-
ваного виду майбутнього даху заміського 
будинку. Плоский дах поки ще рідкість 
у приватному житловому будівництві, 
а ось скатний зводять повсюдно. Різно-
маніття матеріалів для покрівлі, звичайно, 
дещо ускладнює правильний вибір. Однак 
існують об’єктивні критерії, дотримую-
чись яких, важко помилитися.

Яким має бути покрівельний матеріал
Полегшити вирішення проблеми, 

чим перекрити дах приватного будинку, 

можна, якщо врахувати важливість таких 
параметрів:

• довговічність;
• вага матеріалу;
• вогнестійкість;
• екологічність;
• простота укладання;
• естетична привабливість.
Сьогодні широке поширення отри-

мали різновиди черепиці. У поєднанні 
з правильно розрахованою кроквяною 
системою і хорошою тепло- і шумоізо-
ляцією така покрівля виходить надійною 
і красивою. Звичайний шифер, хоча його 
часто продовжують використовувати, 
став втрачати свою колишню популяр-
ність. Бітумно-полімерні матеріали від-
різняються своєю вартістю, яка робить 
їх доступними для будь-якої людини, 
але потребують ретельного дотримання 
протипожежних норм. Елітним вважа-
ється сланцева покрівля, яка поки що 
набирає популярності, завдяки таким 
своїм характеристикам, як природне по-
ходження, довговічність, негорючість 
і дуже висока естетичність.

Чим перекрити дах приватного 
будинку: поради фахівців

сонячні конвектори Vaillant

Котли  твердопаливні,
газові, електричні.

Труби, радіатори.

Пелетні пальники.

Монтаж та
обслуговування.

www.teplosystem.com.ua

м. Житомир, вул. Заводська, 23
(0412) 44-54-56 - магазин, бухгалтерія
(0412) 44-71-08 - сервіс та обслуговування
(067) 738-67-35 - директор
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Чим краще перекрити дах будинку
Які ж специфічні характеристики і влас-

тивості мають найбільш затребувані мате-
ріали для покрівлі?

Металочерепиця
Найлегший і, головне, недорогий матері-

ал для покрівлі – металочерепиця, недарем-
но вважається однією з найпопулярніших.
Її навантаження на квадратний метр 

складає всього 4,5 кг, вона легка в монтажі, 
довговічна, відмінно підходить для каркасно-
го заміського будинку, які нерідко не мають 
фундаменту.
Антикорозійне покриття металоче-

репиці має багату гаму кольорів, що до-
зволяє використовувати її для будь-якого 
архітектурного рішення. З тильного боку 
вона схильна до корозії, тому для захисту 
від скупчення під її листами вологи при 
укладанні металочерепиці передбачається 
наявність спеціального пароізоляційного 
шару. Обов’язковим є також організація 
теплоізоляції та ефективної вентиляції. Це 
дозволяє не боятися появи «містків холоду». 
Даний матеріал укладають на правильно 
підготовлену основу.

Такий недолік, як зайва «гучність» мета-
лочерепиці, легко усунути, якщо викорис-
товувати під аркушами шумопоглинальну 
ізоляцію.

Глиняна черепиця
Кому ж своїм виглядом сподобалася 

глиняна черепиця на даху, потрібно знати, 
що вага цього матеріалу досить велика, а це 
вимагає посилення покрівельної конструкції, 
товстостінних балок і влаштованої між ними 
обрешітки. Все це пов’язано із збільшенням 
фінансових вкладень і трудовитрат. Перед 
випалом на черепицю наносять особливе 

покриття – ангоб, після чого шар глазурі. 
Саме ж укладання черепиці ускладнень не 
викликає.
Черепицею з металу або глини краще 

перекривати дахи, які мають правильну 
геометричну форму.

М’яка покрівля
Для складної покрівлі прекрасно підхо-

дить гнучка черепиця. Вона набагато легша, 
ніж металеві, до того ж приймає будь-яку 
форму, тобто може реалізувати будь-яку ди-
зайнерську думку. Відрізняється багатством 
колірної палітри. Гнучку черепицю укладають 
на суцільну поверхню. Це може бути фанера 
або суцільна обрешітка з дерева.

Високе шумопоглинання бітумної чере-
пиці забезпечує в будинку ідеальний мікро-
клімат.

Ондулін
Цей матеріал за своєю популярністю не 

поступається бітумним. Легка вага і простота 
монтажу дають можливість перекрити дах 
в максимально стислі терміни. З вигляду він 
схожий на звичний шифер, однак забезпечує 
відмінні експлуатаційні якості – морозостій-
кість, міцність, екологічність, стійкість до ви-
соких температур (до 115 град. C).

Шифер
Не можна обійти увагою і шифер. Раніше 

питання, чим краще перекривати дах, навіть 

не виникало – вибирати доводилося між ру-
беройдом і шифером. Останній – простий 
у монтажі. Враховуючи вміст у його складі 
азбесту, шифер частіше використовують для 
перекриття маленьких дачних будинків або 
хлівів. Одна з його головних переваг – ціна. 
Це – крихкий матеріал, тому краще купувати 
листи шиферу у перевірених виробників. В ін-
шому випадку не уникнути їх биття і ламання 
в процесі укладання.

Бітумний шифер
Бітумні листи, що мають хвилястий ре-

льєф, – це не тільки бюджетний варіант, але 
також дуже простий і швидкий. Цей матеріал 
укладають прямо поверх старого даху, при-
чому без особливої підготовки.

Профнастил
Цей матеріал з успіхом використовують 

для перекриття нового та старого даху. Для 
його укладання не потрібні ні спеціальні ін-
струменти, ні особливі знання. Він, як і метало-
черепиця, виготовляється із сталі за технологі-
єю «холодний прокат», що дозволяє зберегти 
цілісність його полімерного покриття. Профіль 
профлистів схожий на шифер. Хвилі можуть 
відрізнятися за формою (трапецієвидна, пря-
мокутна, синусоїдальна) і за висотою.

Як бачите, вибрати є з чого, головне – мати 
бажання, гроші, ну і, звісно ж, час.



12 Середа, 13 червня 2018WWW.20MINUT.UA Найкраще – дітям

            Аліна Бойко

Аквагрим, атракціони, 
аніматори, море емоцій, 
локацій, подарунків і при-
зів – у літньому театрі "Ра-
кушка" 9 червня відбулося 
грандіозне "Свято дитин-
ства", яке вже 8-й рік поспіль 
організовує та проводить 
газета " 20 хвилин" спільно із 
партнерами.

Офіційна частина яскравого дійства 
розпочалась із привітання ведучої від свят-
кової майстерні "Фігаро" та знайомства 
з аніматором-помічником Пінкі Пай.

Цьогоріч завдяки конкурсам і лотерей-
ним квиткам, які мав кожен присутній, було 
розіграно кілька сотень найрізноманітніших 
призів від організатора і партнерів. Розі-
граші відбувалися протягом усього свята, 
тож щоразу, поки обертався лототрон, ді-
тлахи та їхні батьки, затамувавши подих, 
стежили за виграшними номерами, котрі 
були вказані у білетах. Варто відзначити, що 
білети-лотереї газета «20 хвилин» розіслала 
всім дитячим садочкам і школам міста, щоб 
кожен малюк мав нагоду виграти подарунок. 

А   кому 
не   д іс тався  лоте-
рейний квиточок, мав  змогу 
отримати його від оргазаторів  безпо-
середньо під час заходу. Святкову атмосфе-
ру святу дарували цікаві виступи творчих 
житомирян.

Зокрема вихованка професійної школи 
естрадного вокалу "Амадеус", лауреат та 
переможець вокальних конкурсів Вероніка 
Душко подарувала присутнім виконання 
запальної зарубіжної пісні.

Бурхливими оплесками зустріли Дми-
тра Мельника – телеведучого, співака та 
співзасновника студії розвитку талантів 
Ірени Марченко, який виконав чудову 
композицію та своїм співом запалив залу.

Виступ вихованки школи східних танців 
"Amberly", срібної призерки чемпіонату 
України Діани Павлюк (тренер – Олексан-
дра Ковальова) додав святу вишуканості 
та екзотики.
З виступами запрошених колективів 

чергувалися конкурси та лотерейні розігра-
ші, під час яких кожен із гостей мав змогу 
виграти чудові подарунки.

Особливо запам`ятався дітям конкурс 
від генерального партнера – компанії 
"РОС", під час якого потрібно було прояви-
ти креатив. Діти мали побудувати з кубиків 
будинок своєї мрії. Найкращий будиночок 
обрали за оплесками глядачів. Переможець 
отримав сучасний дитячий велосипед, а ре-
шта учасників – цінні подарунки.

Також на місці локації генерального 
партнера – компанії "РОС" кожна дитина, 
яка полюбляє малювати, мала змогу за свої 
малюнки отримати чудові подарунки.
Яскравий конкурс для дітей підготу-

вав ексклюзивний партнер "Амі Гамі", 
який, аби знайти найпрудкішого гостя свя-
та, влаштував веселе змагання з чарівною 
паличкою та кулькою. "Амі Гамі" завітали на 
свято зі своїми аніматорами, які нагородили 
призами кожну дитину.
"Я дуже щаслива, що нас запросили 

взяти участь у такому масштабному святі. 
Для міста це дійсно важливо, діти – це наше 
майбутнє, ми їх дуже любимо і хочемо, щоб 
їх дитинство було щасливим. Тому "Амі 
Гамі" доклало багато зусиль, щоб вас, наші 
маленькі друзі, порадувати. Ми зробили 
чудову фотозону, над якою тривалий час 
працювали дизайнери, також ми підготува-
ли багато сюрпризів: фокусники, аніматори, 
аквагрим та багато інших подарунків", – роз-
повіла керівник розважального дитячого 
центру "Амі Гамі" Валентина Гнатчук.

Ексклюзивний партнер свята "До-
брий господар" подарував дітям цікаву 
гру фантазії. Дітям запропонували "від-
крити "нову планету – надути кульку, 
а потім якомога швидше "заселити" туди 
мешканців – намалювати на кульці людей. 
Той, у кого мешканців на планеті вийде 
більше, – переможець.

Ексклюзивний партнер "Полісся 
продукт" влаштував не менш цікавий 
конкурс. Кожен учасник повинен побуду-

вати вежу з кубиків. Перемогла дитина, 
чия вежа виявилася вищою і простояла 
довше інших, поки ведуча рахувала до 10. 
Учасники конкурсу отримали смачні по-
дарунки від "Полісся продукт".
Від партнера ТМ "Organik Milk" був 

сімейний конкурс, у якому матусі навпо-
мацки із заплющеними очима повинні були 
відгадати свою дитину. Кожен учасник кон-
курсу отримав органічні корисні молочні 
подарунки.

Від партнера "Варюшки Андрюшки" 
був конкурс, хто швидше одягне ляльку. "Ми 
завітали на свято з презентацією тих брен-
дів, які представляємо у себе в магазині. Це 
ексклюзивні товари. Один із найголовніших 
партнерів – "Babyhit". Також ми привезли 
і тематичні речі – самокати, толокари, тобто 
все, що необхідно влітку для розвитку ді-
тей. Кожен гість свята може взяти участь 
у конкурсі, який ми влаштовуємо: даруємо 
100 грн при покупці на 500 грн, кожен учас-
ник зможе прийти до нас у магазин придба-
ти товар, а потім ще отримати подарунковий 
сертифікат", – розповідає власниця магазину 
"Варюшки Андрюшки" пані Тетяна.
Креативний та яскравий конкурс "Ху-

дожник" подарував малюкам партнер свя-
та – магазин іграшок, канцтоварів та товарів 
для творчості Cubi.com.ua. Для кожного 
малюка магазин підготував подарунок, 
тож усі учасники залишилися задоволе-
ними. А на місці локації діти мали змогу 
безкоштовно бавитися різноманітними 
мильними бульбашками.

                           Маленьким житомирянам  
                        подарували наймасштабніше   
                             «Свято дитинства»
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Незміннний партнер свята "Центр уте-
плення" запропонував не менш цікаву 
гру – "Збери картинку". Учасники повинні 
були зібрати пазл за певний період часу. 
Хто швидше це зробить, той і переміг. У ре-
зультаті всі без винятку отримали цінні 
подарунки від «Центру утеплення».
«Смачний» конкурс подарував парт-

нер свята «Coca-Cola» – діти наввипередки 
пили сік через соломинку.

Спортивний конкурс для дітей підготу-
вав партнер "Ласунка". Діти розділились 
на дві команди та кидали м̀ ячик у кошик. 
У результаті усі учасники залишились з по-
дарунками. Смачне і прохолодне морозиво 
можна було не лише покуштувати на лока-
ції «Ласунки», а й виграти у лотереї.

Партнер свята – мережа «Первоцвіт 
Фарм» за участь у конкурсі "Змійка" вручив 
учасникам смачні і, головне, дуже корисні 
подарунки – вітаміни. Велику кількість 
надзвичайно корисних для дітей вітамінів 
розіграли також серед учасників лотереї.

Оздоровча локація була й на території 
літнього театру "Ракушка". Завдяки сто-
матології "Сіроша" дітлахи мали змогу 
повчитись у професіоналів, як правильно 
доглядати за ротовою порожниною. Пред-
ставники стоматології на спеціальних муля-
жах зубів показували діткам і їх батькам, як 
правильно здійснювати гігієну зубів, щоб 
мати ідеальну посмішку.

Компанія «Золота нива» вперше взяла 
участь у «Святі дитинства». Генеральний ди-
ректор компанії «Золота нива» Дмитро Епік 

поділився враженнями: «Вражений масшта-
бами свята! Проводити такий захід – велика 
відповідальність, але разом з тим і радість, 
бо що може бути краще за щирі посмішки 
дітей?!». Партнер заходу запропонував сімей-
ний танцювальний конкурс, участь у яко-
му взяли мама, тато і дитина. Кожна сім'я 
повинна була танцювати по одній хвилині 
під музику. За допомогою оплесків глядачів 
були визначені переможці гри, які отримали 
подарунки та сюрпризи. Усі присутні мали 
змогу продегустувати продукцію компанії 
«Золота нива» – смажене насіння соняшника.
Окрасою свята став виступ Театру мод 

«Етно-фешн шоу Інанна» – переможців 
багатьох конкурсів, показів і міжнародно-
го кінофестивалю «Золоте курча». Керів-
ник – Наталія Гладій, хореограф – Оля Глібко.
Однак самою лише сценою літнього 

театру свято не обмежилося – навколо 
«Ракушки» розташувалося безліч лока-
цій, де гості заходу могли розважитися, 
погратися в різноманітні ігри та з’їсти щось 
смачненьке. Присутні мали можливість 
прямісінько з літнього театру перенестись 
у країну тварин, побувати у міні-зоопарку. 
Все це завдяки партнеру – контактному 
зоопарку "Multizoo".

"Тут і єнотик-полоскун на імя Честер, 
африканські їжаки, які зовсім не колючі, 
тому їх можна спокійно брати на руки, 
черепашки та морські свинки. Діти мають 
змогу поконтактувати та зробити фото із 
тваринами. Також малеча може малювати 
піском, діти дуже полюбляють це розви-

ваюче заняття", – розповіла кіпер 
контактного зоопарку "Multizoo" 
Світлана.
Медіа-підтримку свята забезпечили 

ТРК «Ефір», агенція «КРАН», сайт-афіша 
MoeMisto.ua. Якісний звук під час свята 
забезпечила компанія професійного зву-
кового обладнання «РЕК». Інформацій-
ний партнер свята – РА «КРАН» провела 
веселий конкурс з надування повітряної 
кулі, у якому виграла та дитина, у якої куля 
виявиться найбільшою, але не лусне, або та, 
у якої луснула швидше за всіх.

Гості свята мали можливість скуштува-
ти смачну, а головне – натуральну випічку 
пекарні "Самі Сумеллі".

"Наша випічка повністю із натуральних 
складників. Вона поєднує у собі кращі тра-
диції пекарень. Ми не використовуємо жод-
них розпушувачів чи маргарин. Все готуємо 
із свіжих продуктів, тому наша продукція 
безпечна для діток", – розповідає управляюча 
пекарнею "Самі Сумеллі" пані Анна.

Неочікуваним сюрпризом для дітлахів 
став подарунок від організатора заходу. Під 
кінець свята за допомогою лотереї визна-
чили маленького володаря нового сучас-
ного дитячого велосипеду. Генеральний 
директор газети «20 хвилин» Олександр 
Васильковський особисто привітав пере-
можця і вручив цінний подарунок.

"Дякую, що завітали з дітьми на наше свя-
то. Діти – це найкраще, що може бути у цьому 
світі. У мене теж двоє маленьких донечок, які 
так само розділяють це свято з вами. Хочу 

побажати усім, хто прийшов, щоб ви 
мали змогу відвідувати це свято кожного 
року, адже у вас є можливість порадувати 
діток та отримати подарунки", – привітав 
присутніх генеральний директор газети "20 
хвилин" Олександр Васильковський.
Наприкінці свята усі без обмеження 

діти отримали смачні напої від «Coca-Cola» 
та інші цінні призи від організаторів свята.

"Про свято ми дізнались у школі, нам 
вчитель роздала запрошення-лотереї. Ми 
прийшли сюди разом з донькою, яка ви-
грала подарунки і залишилась щасливою, 
дуже вдячні за таку гарну нагоду отримати 
гарні емоції", – розповідає житомирянка 
Олена Малашевич.

На своїх локаціях також радували дітей, 
дарували подарунки та проводили цікаві 
майстер-класи й інші друзі-учасники свя-
та: центр дитячого розвитку "АБВГД-ка", 
центр дитячого розвитку "Smart Club ", 
"My English school", туристичне агенство 
«Смайл», карате-клуб – "Додзьо", Кве-
струм "60 MINUTES", благодійна органі-
зація захисту тварин та містечко відпочинку 
"Грінвуд".
Найкращі моменти  свята  запам- 

ятаються завдяки світлинам від студентів 
спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво 
та виробництво» Житомирського коледжу 
культури і мистецтв ім. Івана Огієнка.

Організатор «Свята дитинства» – газета 
«20 хвилин» висловлює щиру подяку усім, 
хто долучився до заходу і розділив з нами 
яскраві моменти свята.

                           Маленьким житомирянам  
                        подарували наймасштабніше   
                             «Свято дитинства»
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Укргеоспец-
терра», код ЄДРПОУ 39292173

інформує про намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВ «Укргеоспецтерра», 12430 Житомирська обл., Жито-

мирський район, с. Станишівка, вул. Парникова 3, контактний 
телефон +38 (067) 407-73-02. Директор Крачинов В. Д.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи.

В 2015–2017 рр. ТОВ «Житомирбуррозвідка» згідно тех-
нічного завдання ТОВ «Укргеоспецтерра» провело геолого-
розвідувальні роботи на Івницькому родовищі будівельного 
піску, придатного для благоустрою, рекультивації та плану-
вальних робіт, з метою забезпечення запасами піску даного 
підприємств.

Вихідні балансові запаси в межах кар'єрного поля визна-
чені за результатами геологорозвідувальних робіт станом на 
01.01.2017 р. та затверджені Протоколом ДКЗ України № 3915 
від 04.05.2017 р. Корисною копалиною є алювіально-делю-
віальні відклади, представлені дрібнозернистими пісками. 
Мета проведення робіт – видобуток будівельного піску згідно 
ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних 
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт».

Технічна альтернатива 1:
Приймається транспортна система розробки родовища 

відкритим способом із внутрішнім розташуванням відвалів 
розкривних порід. Розробка розкривних порід (супіску) та 
корисної копалини (піску будівельного), а також наванта-
ження в автотранспорт здійснюється екскаватором DOOSAN 
DX340LCA. Для виконання допоміжних робіт (зачистка ро-
бочих майданчиків, планування доріг, зняття ґрунтово-рос-
линного шару та ін.) використовується бульдозер Т-130. Для 
перевезення піску із кар’єру та пухких розкривних порід у від-
вали використовуються автосамоскиди КрАЗ-256.

Технічна альтернатива 2:
Враховуючи набутий значний досвід у видобуванні пісків 

у даному регіоні та незначний термін виконання рекомендацій 
п. 3.11 протоколу ДКЗ України № 3990 від 04 липня 2017 р. – 
протягом трьох років інші альтернативи не розглядаються, 
але можуть бути винесені на розгляд в зв’язку з виробничою 
діяльністю, пов’язаною з появою більш передового і прогре-
сивного способу видобування будівельної сировини.

3. Місце провадження планованої діяльності, тери-
торіальні альтернативи.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Івницьке родовище будівельних пісків розташоване на 

відстані 0,3 км на північний захід від околиці с. Івниця на 
землях запасу Івницької сільської ради Андрушівського району 
Житомирської області в межах Житомирського Полісся.

Обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не розгля-
даються у зв’язку з тим, що територіально Івницьке родовище 
розташоване в межах конкретної ділянки надр, що має гео-
графічну прив’язку та затверджені запаси піску на площі 20 га.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є 
створення нових робочих місць та можливість поповнення 
місцевого бюджету (в т. ч. сплати рентної плати за користування 
надрами та оренду землі), а також поліпшення загальної соці-
ально-економічної ситуації в районі із забезпечення будівельної 
галузі місцевою сировиною.

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

Площа ділянки надр – 20,0 га. Затверджені геологічні запаси 
Івницького родовища піску становлять 1130 тис. м3. Забез-
печеність запасами складає 22,1 роки. Режим роботи кар’єру 
по видобутку – 260 днів на рік при п’ятиденному робочому 
тижні в одну 8 годинну робочу зміну.

Середньорічна виробнича потужність видобутку піску 
50,0 тис.м3, розкривних порід 14,3 тис. м3.

Середня глибина гірничої виробки на кінець розробки 
9,6 м.

За період розробки родовища знімається 297 тис. м3 
розкривних пухких порід, з них 17,0 тис. м3 ґрунтово-рос-
линного шару, що буде використаний для рекультивації. 
За даними гідрогеологічних розрахунків очікуваний водо-
приплив у кар’єр на кінець відпрацювання запасів родовища 
становитиме 125 м3/добу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за альтернативами:

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

Кар’єр Івницького родовища пісків відповідно до ДСП 
№ 173–96, відноситься до ІV класу підприємств з виробництва 
будівельної промисловості. Санітарно-захисна зона кар'єру 
складає 100,0 м. Кар′єр, як гірнича виробка, відноситься до 
класу наслідків СС-1.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
При розробці родовища врахувати:
– зняття та зберігання ГРШ з подальшим використанням 

для рекультивації;
– захист території від несприятливих природних явищ 

(зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо);
– прокладка під’їзних шляхів та запобігання пилоутво-

рення на них;
– встановлення попереджувальних, захисних та огоро-

джувальних конструкцій;
– облаштування проммайданчика;
– відновлення використаних земель з проведенням їх 

рекультивації;
– здійснення маркшейдерсько-геологічних робіт;
– створення ефективної системи моніторингу довкілля на-

правленого для запобігання аварій, їх обмеження та ліквідації.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 

екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться 
у необхідному обсязі згідно чинного законодавства в межах 
ділянки надр ТОВ «Укргеоспецтерра».

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-
вкілля:

Щодо технічної та територіальної альтернативи 1:
Можливі впливи планованої діяльності з експлуатації 

родовища на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат: не очікуються.
Геологічне середовище:
Порушення земної поверхні на S= 20 га. Порушення гір-

ського масиву на глибину до 10 м.
Водне середовище:
Вплив на поверхневі та підземні води в районі розробки 

Івницького родовища будівельних пісків. Скид очищених 
кар’єрних вод у безіменний струмок.

Повітряне середовище:
Викиди забруднюючих речовин при проведенні розкривних 

та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних ро-
біт та двигунів автотранспортних засобів, гірничо-видобувного 
устаткування, зварювальних робіт та здуванні пилу з відвалів 
кар’єру. В атмосферне повітря здійснюються викиди речовин 
у вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих 
за складом, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірчистого ангідри-
ду, вуглеводнів граничних С12-С19, заліза оксиду, марганцю та 
його сполук, парникових газів. Концентрації забруднюючих 
речовин в повітрі на межі санітарно-захисної зони і на межі 
найближчої до родовища житлової забудови не повинні пере-
вищувати рівнів ГДК.

Шумове середовище: незначне шумове навантаження, 
пов’язане з роботою гірничо-транспортних засобів та ремонт-
них робіт, що не перевищує нормативних показників.

Грунти: зняття ГРШ з площі земельної ділянки, відведеної 
під розробку кар’єру; за межами виділеної ділянки вплив на 
ґрунти відсутній.

Рослинний і тваринний світ: тимчасове збіднення флори 
і фауни. Перспективні для заповідання території відсутні.

Техногенне середовище: не очікуються.
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.

Планована діяльність належить до ІІ категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3 
ст. п. 3 ст. 3 Закон України " Про оцінку впливу на довкілля", 
№ 2059-VIII від 29 травня 2017 року (видобувна промисловість: 
видобування корисних копалин).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля немає.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності 
із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
29 травня 2017 року, а саме: геологічне середовище; природне 
середовище; поверхневі та підземні води, грунти, ландшафт, 
рослинний та тваринний світ, соціальне та техногенне се-
редовище. Будуть враховані зауваження та пропозиції, які 
надійдуть в результаті громадських обговорень. Передбачені 
заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, 
у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу 
на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”.

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої ді-

яльності;
– 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 висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім підпунктом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту із оцінки впливу на довкілля.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення 
цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки 
впливу на довкілля громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний 
номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при 
реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки 
впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
одержання спеціального дозволу на користування надрами 
ТОВ «Укргеоспецтерра» при розробці Івницького родовища 
будівельних пісків.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 
Управління екології та природних ресурсів Житомирської 
обласної державної адміністрації, що розташоване за адре-
сою: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 
22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа 
Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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Алла Герман

Житомирська міська 
рада підписала меморан-
дум з громадською орга-
нізацією «Всеукраїнське 
громадське об’єднання 
«Інститут Республіка» щодо 
впровадження проекту 
«Публічні консультації».

Перше питання, яке винесуть на гро-
мадські консультації в Житомирі – пішохід-
ний перехід по проспекту Мира в районі 
Панчішної фабрики. Про це на засіданні 
виконавчого комітету міської ради повідо-
мив координатор Всеукраїнської ініціативи 
«Інститут Республіка» Олексій Проноза.

За словами регіонального координатора, 
згідно з дослідженнями, понад 84% грома-
дян в Україні хочуть жити в демократичній 
державі та бути активними учасниками роз-
витку їх громад. Проте теж саме досліджен-
ня показує, що 60% українців не вірять, що 
влада почує їх думку. Але все ж в Україні, 
як у демократичній державі, існує ряд ін-

струментів комунікації влади та громади.
«Сьогодні в рамках кампанії «Задай курс 

владі» ми запроваджуємо інноваційний ін-
струмент «Публічні консультації». Я щиро 
вірю, що завдяки йому відстань між грома-
дою та владою зменшиться, а довіра та співп-
раця в прийнятті рішень збільшиться. Для 
зручності проведення консультацій «Інститут 
Республіка» рекомендує використовувати 
такий інтернет-ресурс, як ваша думка, який 
дозволяє отримати думки громадян в онлайн-
режимі», – розповів Олексій Проноза.

Міський голова Сергій Сухомлин відзна-
чив, що впровадження такого інструменту – 
це дійсно допомога місту та владі.

«Громадяни міста повинні самі вирішува-
ти, що їм потрібно. У нас вже є один інстру-
мент – «Бюджет участі», але він трохи інший. 
Надалі ми будемо ще більше впроваджувати 
такі проекти», – сказав Сергій Сухомлин.

Слід зазначити, що на сайті міської ради 
вже розпочалась публічна консультація 
(опитування жителів) щодо облаштування 
переходу через проспект Миру. Житоми-
ряни зможуть підтримати один з варіантів 
відповідей за допомогою надсилання SMS 
з текстом: 3492 пробіл, варіант відповіді: 1 
чи 2; вартість смс згідно з тарифом опера-
тора) або проголосувавши за відповідним 
посиланням https://vdmk.org/3492

Публічні консультації  
у Житомирі: влада  
цікавитиметься думкою громадян

Аліна Бойко

Біля Будинку офіцерів 
встановили спеціальну 
скриню для збору речей 
нужденним – одягу та 
взуття.

У рамках урбаністично-культурного 
фестивалю "Майстерня міста" громадська 
організація "Милосердя" влаштувала благо-
дійний збір одягу та взуття, завдяки якому 
кожен небайдужий житомирянин може 
допомогти нужденним людям.

Журналісти "20 хвилин" поспілкувались 
з житомирянкою Оленою, будинок якої 
неподалік скриньки. Жінка розповідає, 
що навіть не очікувала таку кількість ми-
лосердних житомирян.

"Приходять сюди та при-
носять речі від великих до 
малих. Дуже приємно, що 
житомирянам не байдуже до 
нужденних громадян нашого 
міста. Добре, що є такі органі-
заціі, які дбають про забутих 
долею людей. Я закликаю усіх, 
хто ще не встиг, принести речі. 
До 11 червня обов̀ язково це 
зробіть. Робіть добро, і воно 
вам повернеться", – закликає 
житомирянка Олена.

По закінченню збору речі 
роздадуть утриманцям Цен-
тру соціальної допомоги, лю-
дям, які опинились у склад-
них життєвих обставинах, 
людям з фізичними вадами, 
якими опікується ГО. Краще 
роздадуть нужденним, гірше 
перероблять на ганчір’я і об-
міняють у Житомирському 
ТТУ на проїзні для осіб, які 
перебувають у Центрі.
До 11 червня скринька 

стоятиме на Пушкінській, 
але  в планах  організато-
рів – отримати дозвіл ще й на 
встановлення двох подібних 
скриньок біля Богунської та 
Корольовської райрад.

Речі потребуючим:  
у Житомирі встановили 
«скриньку милосердя»

ПУБЛІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ – це інструмент, 
за допомогою якого влада отримує від грома-
дян інформацію щодо того, яким вони бачать 
вирішення конкретного суспільно важливого пи-
тання. Воно виноситься на загальне обговорення, 
кожен громадянин може висловитися і вплинути 
на прийняття остаточного рішення.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Автослюсаря і	автохолодильщика	запрошує	на	ро-
боту	вантажне	СТО	"Новий	Сервіс"	в	Києві.	Оплата	без	
затримок	від	500	грн	в	день	(50/50	від	з/н).	Житло	безко-
штовно.	Інструмент,	обладнання,	спецодяг.	0673444243

•	Адміністратор, завгосп,	покоївка	потрібні	на	постійну	
роботу	в	м.	Київ,	в	міні	готель	домашнього	типу.	Про-
живання	надається!	Гідна	заробітна	плата.	0632331709

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

БАРИСТА НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В КОФЕЙНЫЙ 
ЛАРЕК. З/П ВЫСОКАЯ + %. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 
ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р. ЗВОНИТЬ С 10-00 ДО 18-00. 
0975320570

БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 0936009555

•	Будівельники різних	спеціаль-й	запрош.	в	Бельгію,	
житло	300	євро/міс,	офіц.	робота,	з/п	від	308	грн./год.	Ліц.	
№1008	від	09.09.16р.,	МСПУ.	0680304811,0979204228.

• БУДКОМПАНІЇ: ВОДІЇ (НА ТЯГАЧ З НАПІВПРИЧЕПОМ), 
ЕЛЕКТРИКИ З РЕМОНТУ КРАНІВ, МАШИНІСТИ: КРАНА, 
ЕКСКАВАТОРА, АВТОГРЕЙДЕРА, КАТКА, НАВАНТАЖУ-
ВАЧА. ВАХТА 15/15, ЗП ВИСОКА. РОБОТА ПО ОБЛАСТЯХ 
УКРАЇНИ. 0672182601,0672400939

• БУРОВІ МАЙСТРИ, ВОДІЇ, КУХАРІ, ОФІЦІАНТИ, ЗАРП-
ЛАТА ВІД 25000 ГРН. МОЖЛИВО БЕЗКОШТОВНЕ ПРО-
ЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ. ВАКАНСІЯ БЕЗКОШТОВНА. 
ПИСАТИ- +380503004078 (ВАЙБЕР) GEOGROUNDSK@
GMAIL.COM ОЛЕКСАНД

• В БУТІК ОДЯГУ (ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ГЛОБАЛ") ПО-
ТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРАФІК РОБОТИ З 9.00 ДО 
20.00. ПОЗМІННО 2/2. З/П 18 ГРН./ГОД. ЗВЕРТАЙТЕСЬ 
ЗА НОМЕРОМ 0985180106

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

•	Вантажник, різноробочий,	стропальник,	ливарник.	ДР	
необов`язково.	Соцпакет+проїзд.	Гуртожиток.	Київська	
обл,	смт	Димер.	0671647214

•	Вантажник. Можливо	без	досвіду	роботи	(навчаємо).	
З/п	10000	грн.	Офіційне	працевлаштування.	Надаємо	
житло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

•	Вантажники на	постійну	роботу	в	м.Київ.	Склад,	по-
змінний	графік	роботи.	ЗП	від	9000	грн.	Іногороднім	
надається	житло.	0673201886,0930351727,0667583958

ВАНТАЖНИКІВ ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД ГОТО-
ВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 9000ГРН. 
ОБОВ`ЯЗКИ: РЕМОНТ, СОРТУВАННЯ ПІДДОНІВ, ЗА-
ГРУЗКА-ВИГРУЗКА МАШИН ЕЛЕКТРОРОКЛАМИ. 
М.КИЇВ. 0667583958,0689468981,0930351703

•	Вахта, північ:	 геодезист,	 інженер	 ПТО,	 про-
раб,	 постачальник,	 комплектувал.,	 механік,	
майстер.Л.МСПУ-1515-12.12.16.	0960332046,0996640689

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО ЄС (РУ-
МУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ 
ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WHATS
APP),0994313922(ВАЙБЕР)

• ВОДІЇ. РОБОТА НА ЦЕМЕНТОВОЗІ ВОЛЬВО. ЕВРО-2, 
ЕВРО -3, КАТЕГОРІЯ Е,С ПО УКРАЇНІ. (067)3602502

ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ СЕ НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМ-
ПАНІЯ. ТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НОМЕРОМ: 0634615340

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

• ВОДІЙ-МІЖНАРОДНИК КАТ.С ТА Е З ДОСВІДОМ РОБО-
ТИ В ЗАХ.ЄВРОПІ. З/П ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ. 
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 0981743059ОЛЕК-
САНДР

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

•	Вязальщицы чулочно-носочных	изделий.	Зароботная	
плата	от	выроботки.	Возможно	обучение,	опыт	работы	
не	обязателен.	Детальная	информация	0974851152

• ДОМРОБІТНИЦЯ В СІМ'Ю В ЦЕНТРІ КИЄВА. ІНОГО-
РОДНІХ ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧИМО. 0666614698

•	Житомир. Шукаємо	сім`ю	чудовою	кішечці	по	імені	

Мася!	Дівчинка	знає	лоток	на	5+,	глисти	прогнали,	ще-

плена,	стерилізована.	0969651169.

ЗВАРЮВАЛЬНИК ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ КОВАНИХ ЕЛЕ-
МЕНТІВ. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ГІДНА ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА. ПОСТІЙНА РОБОТА. 0674122283

ЗДАМ В ОРЕНДУ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ ПЕРУКАРЯ В 
ДІЮЧОМУ САЛОНІ (Р-Н СІННОГО РИНКА). ВСІ ДЕТАЛІ 
ОБГОВОРЮТЬСЯ. 0668431142

ІДЕАЛЬНА РОБОТА НА МОРІ – В КОБЛЕВО! (ПРО-
ДАВЕЦЬ) ЖИТЛО НАДАЄМО, ВИПЛАТА ЩОДЕННА. 
ГРАФІК РОБОТИ 8: 00-20: 00; ОБІД 13: 30-15: 00. 
З/П – % ВІД ПРОДАЖІВ, ВІД 250 ДО 600 ГРН В ДЕНЬ. 
0638046347АНДРІЙ.

• ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ У НІМЕЧЧИНІ , ЛИТВІ, ЧЕХІЇ, ПОЛЬШІ, БІОМЕТРИЧНИЙ 
ПАСПОРТ АБО ВІЗА. (098)5694427,(063)4718764,(095
)4815990(В

•	Київській охоронній	фірмі	потрібні	охоронці	,	жін-

ки	та	чоловіки.Вахта	15/15,	21/7.Соц.пакет,зарплата	

своєчасно,безкоштовне	проживання.	0971733982

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



17 Середа, 13 червня 2018WWW.20MINUT.UA Бізнес

• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ 
НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 
15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, ЖИТЛО, 
ФОРМА, ХАРЧ., ПРОЇЗД. З/П БЕЗ ЗАТРИМОК! 095226
1010,0932261010,0972261010

• ПІДПРИЄМСТВО В М.ЖИТОМИР ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 
ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ СТОЛЯ-
РІВ, ТЕСЛЯРІВ. 0674104933,0672745423,0674102988

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

ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ В КАФЕ.  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 0974270393

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0984772267НАТА-
ЛЯМИКОЛАЇВНА

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

• ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЕЙ (ПЛИТОЧНИК, ШПАКЛЕВЩИК-ФАРБОВЩИК, 

ГИПСОКАРТОНЩИК И ДРУГИЕ). ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, 

РАСЧЕТ ПОЕТАПНО. ПОМОЩЬ С ПРОЖИВАНИЕМ. РА-

БОТА В КИЕВЕ. ЗП 20000 ГРН. 0971003106

•	Комендант-адміністратор в	хостел,	м.Київ.	Відпо-
відальність,	обов`язкове	проживання	в	гуртожитку.	ЗП	
4000грн.+б/к	житло.	0979959336

•	Компанія-виробник "Укртермо"	шукає	приватних	
фахівців,	бригади	і	монтажні	організації	для	установки	
твердопаливних	котлів	і	монтажу	систем	опалення.	
Вигідні	підрядні	умови.	0502582060,0932010391,046
2937307

• МИЙНИКИ ПОТРІБНІ НА АВТОМИЙКУ В М.КИЇВ. МОЖ-
ЛИВО БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 8000-30000ГРН(ДО 30% ВІД 
ВИРОБІТКУ). 0981080000,0951640404,0638954850

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

•	Мясопереробне підприємство	запрошує	сортуваль-
ників,	пакувальників,	вантажників,	обвалювальників	
мяса.	Забезпечуємо	житлом.	Офіційне	працевлашту-
вання.	З/П	від	8000	грн.	Звертатись	за	телефоном.	
0678690564,(044)5660057

•	На вир.буд.сумішей	в	м.	Київ:	фасувальники,	паку-

вальники,	різнороби,	водії,	оператори,	електрик.	ЗП	

від	10000	грн.	Житло.	0730569259

• ОФІЦІАНТ. З/П ЗА СПІВБЕСІДОЮ.ГРАФІК РОБОЧИЙ 

З 10:00 ДО 00:00. ТЕЛ.: 098-485-10-46

ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 
0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В ОХО-
РОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА 
РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА. 0968689080,0983155059

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕ-

ТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДО-

СТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 

0952872944;0677869928
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•	Пральному комплексу:	різнороби,	водії,	менеджери,	
механіки,	бригадири.	Б/к	житло,	проїзд,	харчі.	Київська	
обл,	с.Щасливе.	0932964393

• ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН (СМТ. НО-
ВОГУЙВИНСЬК). БАЖАНО ЗНАННЯ КАСОВОГО АПАРАТА. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 4500 ГРН. ДО 6000 ГРН. ПОЗМІН-
НИЙ ГРАФІК РОБОТИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
0633076872,0961541388,ВІКТОРІЯ

ПРОДАВЦІ В КІОСК. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. Г/Р 
З 8-00 ДО 20-00. З/П - 200 ГРН ЗА ДЕНЬ. ДОСВІД 
РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. 0975320570

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

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	расклейщики	
объявлений.	Свободный	график.	Оплата	ежедневная.	
0506917120,	0636917120,0676917120

•	Работа административно-кадрового	характера.	Ка-
рьера.	Фиксированная	часть	+%.	График	работы	-	5/2.	
0505232477viber,0672427588

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Израиле.	Все	затраты	в	
кредит.	Большой	выбор	вакансий.	З/п	от	20	000	грн.до	
60	000	грн.	.	Лиц.	серия	АЕ	№460927	от	25.11.2014г.,	
0937550595,	0677550595,0667550595

•	Работа! Подработка	на	4	часа.	График	гибкий.	
0505232477viber,0672427588

•	Разнорабочие, инструментальщики.	З/п	по	согласо-
ванию.	0975171263Олег

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	Fleur	parfum.	
Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	варіантів	ж/ч	запахів.	
0990140026;0989489508

•	Рибопереробному підприємству	(Київська	область)	
потрібні	пакувальники	продукції,	ЗП	від	8000	грн.	Об-
роблювачі	риби,	ЗП	від	10000	грн.	Безкоштовне	житло	
та	обіди.	(097)8101848,(050)9531032.

РІЗНОРОБОЧІ НА МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ МЕТАЛО-
КОНСТРУКЦІЙ. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ 
ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 0977317937

•	Різноробочі працівники,	електрозварники	в	м.	Київ.	
Вахта.	Житло	та	харчування	надається	безкоштовно.	З/п	
15000-20000	грн.	0675268435,0660611520,07330307424

РОБОТА В ЛИТВІ. ЗБИРАЛЬНИКИ АЛЮМІНІЄВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ, СОРТУВАЛЬНИ-
КИ ПЛІВКИ, ОБВАЛЬЩИКИ (РОЗДІЛЮВАЛЬНИКИ) 
М`ЯСА ПТИЦІ, ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ, ЗВАРНИКИ. НАКАЗ МСПУ №370 ВІД 9.03.2017. 
0734384755,0977436222

•	Робота в	Німеччині	для	водіїв	кат.	"B",	по	догляду	
за	пристарілими,	будівельникам-спеціалістам.	Ро-
бота	в	Естонії,	Швеції	для	будівельників-спеціаліс-
тів.	Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.	0674550664(vib
er),0996348031,0632154039

РОБОТА ПРИБИРАЛЬНИЦЯ\ПОКОЇВКА\ПРАЧКА ПІД 
КИЄВОМ. БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУ-
ВАННЯ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ДРУЖНІЙ 
КОЛЕКТИВ. ЗП ВІД 300 ГРН. В ДЕНЬ+ПРЕМІЇ. ВИ-
ПЛАТА ПІСЛЯ КОЖНОЇ ЗМІНИ. 0503585343

•	Робочі на	збір	склопакетів.	Можливо	без	досвіду	ро-
боти	(навчаємо).	З/п	12000	грн.	Офіційне	працевлашту-
вання.	Надаємо	житло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

САНТЕХНІК ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМИ В ПРИВАТНО-
МУ БУДИНКУ ПІД КИЄВОМ. ЗП 15000ГРН. НАДАЄМО 
ЖИТЛО. 0443039220,0672322787

СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРАБОТНАЯ РАБО-
ТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА В Г.ИРПЕНЬ. 0678040467

• СЛЮСАР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СВОГО ГРУЗОВОГО 

АВТОТРАНСПОРТА НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ДОСВІД РО-

БОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВО. ЖИТЛО НАДАЄМО. З/П ЗА ДО-

МОВЛЕНІСТЮ. М. КИЇВ. 0981517788,0981517798СЕРГІЙ

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ КАМАЗ МАЗ. 
МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА 
ТА СВОЄЧАСНА! 0679708648

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. ОФОРМЛЕННЯ, ГУРТО-
ЖИТОК. ЗП 6000-7000. КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУ-
ХІВСЬКИЙ Р-Н. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 
0980332756,0976080608.

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

СЛЮСАР-ХОДОВИК, СЛЮСАР-АГРЕГАТНИК НА СТО 
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ В М. КИЇВ. З/П ВІД ВИ-
РОБІТКУ (ВІД 8000 ГРН). МОЖЛИВА ВАХТА. ЖИТЛО 
НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНО. 0672435264

СОРТУВАЛЬНИКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, 
ПРЕСУВАЛЬНИКИ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ, РІЗНО-
РОБОЧІ. З/П ВІД 2500 ГРН ЗА 14 ДНІВ. РОБОТА В М. 
КИЇВ. ВАХТА 14/14 ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄМО БЕЗКО-
ШТОВНО. З/П ВІД ВИРОБІТКУ. 0675384827

•	Сотрудник с	опытом	продавца.	График	гибкий.	З/п	
5000	грн.	0505232477viber,0672427588

УБОРЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕСТОРАН. ХО-
РОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 
0984772267НАТАЛЬЯНИКОЛАЕВНА

•	Хімчистка, Київ,	запрошує:	працівник	пральні-8000грн,	
приймальниці-7000грн,	контролер	ВТК-9000грн.	ЗП	за	
15	роб.змін.	Житло.	0952441886

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПОШИВ 
СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270

•	Швейне промислове	та	побутові	обладнання	нові	
та	б/в,	із	Єврори	та	Китая,	прямострічкові,	оверлоки,	
спецмашини,	скорняжні,	ВТО,	розкрійні,	в`язальне,	ви-
шивальні	і	ін+запчастини	на	складі	та	і	під	замовлення.	
Низькі	ціни,	гаратнія,	доставка.	0509145584

ШВЕЯ-ПРОДАВЕЦ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОГОВОР-
НАЯ. ГРАФИК РАБОТЫ С 9:00-18:00. БОЛЕЕ ДЕТАЛЬ-
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0671743000ГАЛИНА

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 1/5 ЭТАЖЕЙ, 48М/32М/6М, 
Г.ЖИТОМИР, ЦЕНТР, ЧАПАЕВА УЛИЦА. ЦЕНА 654 450 
ГРН. 0632909560
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Інформація щодо отримання дозволу на викиди  
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ 
УКРАЇНА ЖУ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних 
ресурсів Житомирської облдержадміністрації.

Юридична адреса та адреса проммайданчика, за якою здійснюється діяльність: 
12402, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Садова, буд. 4. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря проходять від витягових 
вентиляцій механічної майстерні, столярного цеху, відділів попередньої підготовки, 
фенувальних станцій, приміщення кухні, складу та акумуляторної.

Відбуваються викиди: натрію гідроокис – 0,00206 т/рік, заліза та його сполук (у 
перерахунку на залізо)  – 0,000033 т/рік, мангану та його сполук в перерахунку на 
діоксид мангану – 0,0000022 т/рік, речовин у вигляді суспендованих частинок не-
диференційованих за складом – 0,0571 т/рік, пилу металевого – 0,0723 т/рік, пилу 
абразивно-металевого – 0,061 т/рік, сірчаної кислоти – 0,0000986 т/рік,  етиленглі-
коля – 0,0008 т/рік, масляного аерозолю – 0,0031 т/рік, бензотриазолу – 0,0008 т/
рік, акролеїну – 0,00206 т/рік, кислоти оцтової – 0,0339 т/рік, фенолу – 0,0005 т/рік, 
формальдегіду – 0,0005 т/рік, фтористого водню – 0,000011 т/рік. 

Загальний річний обсяг викидів забруднюючих речовин становить 0,2342648 т. 
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, 

ОБРВ) при  проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на 
межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення ТОВ 
«КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ» пропонується прийняти як нормативні. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди 
можуть направлятися до місцевих органів влади за адресою: 10003, м. Житомир, 
вул. Л.Українки, 1 та до ТОВ «КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ». 

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

Повідомлення про намір отримати дозвіл  
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне  

повітря від стаціонарних джерел
ПрАТ «Біо мед скло» (м. Житомир, вул.Промислова, 26) має намір отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 
Основна діяльність – виробництво безколоьорового побутового та медичного скла. 

 Джерела забруднення атмосферного повітря: склади зберігання сировини, техно-
логічне обладнання для приготування шихти та виготовлення скла, піч для плавки 
скла, склоформуючі машини, газові печі відпалу скловиробів, дільниці упаковки 
готової продукції, газові котли, конвектори, газові нагрівачі, повітронагрівачі, пости 
зварювання, дільниця реставрації форм, ремонтно-механічний цех, акумуляторна, 
дизель-генераторна, хімічна лабораторія.

Перелік та обсяги забруднюючих речовин (т/рік), які викидаються в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами: натрію гідроокис-0,0001, емульсол-0,0002, оксиди 
азоту-203,8974, оксид вуглецю – 23,3456, метан-0,2178, метали та їх сполуки-0,975,  тверді 
суспендовані частинки  - 13,725616,  сірки діоксид – 1,234; сірчана кислота-0,00027, 
органічні аміни-0,00004, неметанові леткі органічні сполуки-0,19196, оцтова кислота – 
0,0291, магнію хлорид-0,0006, водню хлорид-0,001, двоокис вуглецю – 15474,438.

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруд-
нюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують 
ГДК  (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст як на межі, так і поза межами СЗЗ 
на всіх розрахункових точках, по всіх забруднюючих речовинах. Існуючі величини 
викидів по всіх забруднюючих речовинах пропонується прийняти як нормативні.

При роботі об'єкту необхідно проводити контроль промвикидів, стану атмос-
ферного повітря.

Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу будуть 
передані на погодження в Міністерство екології та природних ресурсів України. 

Контактні дані:
Громадські організації та окремі громадяни  із зауваженнями  можуть звертатись 

до  місцевих органів влади за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2, 
каб.№101, тел.481212. 

Із пропозиціями звертатися до керівництва ПрАТ «Біо мед скло» за телефоном 
(044)4986528.  
Розробник обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викиди -  

ПП «Матрикс Груп». Контактний телефон: (0412) 42-08-76.

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

1. Нежитл. буд., соковий цех, заг.пл. 496.5 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна, 1. Дата торгів: 09.07.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №285184 (уцінено лот № 276504);

2. Житл. буд. заг.пл. 55,4 м.кв. із надвірними споруд., за адресою: Житомирська 
обл., Пулинський р-н, с. Івановичі, вул. Калініна, 27. Дата торгів: 09.07.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №285177 (уцінено лот № 275572);

3. Комплекс нежитл. буд. та земел. діл. пл. 1.689 га К/№ 1810700000:01:018:0018, за 
адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров. Гранітний 1, б.12. Дата торгів: 09.07.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №285188 (уцінено лот № 270803).

2.8. Продам Будинки в передмісті 

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., 
БЕРДИЧЕВСКИЙ Р-Н, С.МАРКУШИ. ЦЕНА 235 602 ГРН. 
0966627860

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., 
ХОРОШЕВСКИЙ Р-Н, С.ЧЕРВОНОГРАНИТНОЕ, УЛ.ИВАНА 
ФРАНКА. ЦЕНА 78 947 ГРН. 0967797381

2.10. Продам Дачі 

• ПРОДАМ ДАЧУ, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н, С.ГАДЗИНКА. 
ЦЕНА 339 426 ГРН. 0970877399

2.14. Продам Комерційна 

• ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС, 137,7М/0М/0М, ЖИ-
ТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ, ЖИТО-
МИРСКАЯ УЛИЦА. ЦЕНА 1 714 660 ГРН. 0638725651

2.16. Здам в оренду 

• 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.,МІЦУБІС
І,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬ-
ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, 
НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. 
(063)2020817,(098)4491775

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ 
ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП 
АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ 
ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТ-
НЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. 
ШВИДКО. 0980066600,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО 
ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО 
ТА ДОРОГО. 0677459877, 0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, 
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (05
0)9242613,(050)5158585,(067)9040066

•	Продам. Комбайн	"Джон-Дір-1032"	жатка	2,8м,	трак-

тор	"Джон-Дір-7710",	108к.с,	1999р.,	плуги	оборотні	

3-,4-,5-корпусні,	преси	"Валгер",	картоплесаджалки	

4-рядні,	оприскувач	причіпний,	навісний,	жатка	кукурудзи	

8-рядна.	0973850784,0975847243

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	МТЗ,	ком-

байни	зерно-	та	картоплезбиральні,	копачки,	плуги,	

ін.	с/г	техніка	,	доставка.	(096)6809590;(096)9302249.

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8).	Культиватор	КРН-5,6.	

Дискова	борона	АГ-2,1-3,1.	Сівалка	СЗ-3,6(5,4),	Тодак-8.	

(067)7801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	про-

сті.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	www.frezer.com.ua,	

0961059178,0473631062

3.8. Автозапчастини. Куплю 

•	Викуп авто	дорого,	у	робочому	стані,	можливо,	не-

робочі.	0678903718,0687801123.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.2. Будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ РОБОТИ РІЗНОЇ 
СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, 
БАЙРАМІКС. 0633571633,0982599951ЗОЯ.

4.20. Гіпсокартонні системи. 
Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

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

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУ-
ЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО 
ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Куплю дорого.	Янтарні	буси	(від	250	до	2000грн	за	1	
грамм),коралові	буси,	бивні	мамонта,	зуби	кашалота.	
Старовинні	ікони,	картини	до	1990р.,	ордена,	медалі,	
книги	видані	до	1917р,	коньяки	виробництва	СРСР	до	
1991	р.	та	інші	предмети	старовини.	0503466068
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КАМІНЕЦЬ-
ДОБРИНЬ», код згідно з ЄДРПОУ: 38580762, інформує про 
намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВ «КАМІНЕЦЬ-ДОБРИНЬ», 12112, Житомирська об-

ласть, Хорошівський район, с. Добринь, моб. тел.: (38 067) 
411 51 66). Директор – Лисак Я. Ю..

(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи

Планована діяльність полягає в розробці (продовженні 
розробки після придбання геологічної інформації та отриман-
ня необхідних дозвільних документів ТОВ «КАМІНЕЦЬ-ДО-
БРИНЬ») та подальшої рекультивації Юліївського родовища 
габро з метою видобутку блоків габро. Родовище розроблялося 
з 2003 р. СПП «Укргранресурс». Розробка родовища буде 
здійснюватись відкритим способом (кар’єром) з в’їздною та 
нарізною траншеями. По закінченню видобування корисних 
копалин передбачається технічна та біологічна рекультивація 
порушених гірничими роботами земель.

Відповідно до протоколу Державної комісії України по за-
пасах корисних копалин № 3316 від 19.02.2015р. основна корисна 
копалина на родовищі представлена незміненим вивітрюванням 
габро коростенського комплексу середньопротерозойського віку, 
яке придатне для видобування блоків та виготовлення з них 
облицювальних виробів. Спільно залягаюча корисна копали-
на – порушене вивітрюванням габро, яке придатне для вироб-
ництва щебеню марки 1000–1200. На родовищі наявні 57 тис.
м3 пухких розкривних порід, які можуть бути використанні 
для рекультивації кар’єру, у тому числі грунтово-рослинного 
шару – 0,4 тис.м3. Площа родовища – 4,4 га.

Технічна альтернатива 1: Розкриття родовища далі буде 
здійснюватися відкритим способом з в’їздною 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 родовище розроблялося, технічна 

альтернатива № 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, тери-

торіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1: Юліївське родовище габро 

розташоване за 1,2 км на північний схід від с. Добринь на 
правому березі р. Добринка у Хорошівському районі Жито-
мирської області.

Територіальна альтернатива 2. У зв’язку з тим, що родо-
вище має затверджені запаси корисної копалини, географічну 
прив’язку, альтернатива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої ді-
яльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає 
в забезпеченні 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, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Площа родовища складає 4,4 га. Балансові запаси основної 
корисної копалини складають 322 тис. м 3, у тому числі за 
категорією А-17 тис. м 3, за категорією В – 108 тис. м 3, за кате-
горією С1–197 тис.м3. Фактичний вихід блоків становить 27,0%. 
При планованій потужності 3510 м3 блоків на рік забезпечить 
гірничодобувне підприємство сировиною на термін 24,5 роки.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності 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 та інфраструктура існуюча та прийня-

та за основу, еколого-інженерна підготовка і захист території 
не потрібен.

щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, технічна 

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

тернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, територіальна 

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

довкілля
Можливі впливи планованої діяльності щодо технічної 

альтернативи 1 при розробці Юліївського родовища габро 
на довкілля включають:

– клімат і мікроклімат – відсутні;
– грунт – зняття ГРШ з площі земельної ділянки відведеної 

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

– геологічне середовище – порушення природного рельє-
фу данної поверхні з утворенням кар’єрної виїмки, утворення 
відвалу розкривних порід, тимчасовому зниженню рівня 
поверхневих вод у зоні впливу кар’єру на час проведення 
промислової розробки.

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

– водне – 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.Добринка. Аварійних скидів кар’єрних вод здійснюватися 
не буде;

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – фізичний 
і ландшафтно-формуючий вплив на флору і фауну району 
робіт, зміни умов існування рослин і тварин на безпосеред-
ній 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 роз-

глядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи 

другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці 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 наяв-
ність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля який може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, 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 передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої ді-

яльності;
– 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 висновку 
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 діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість подавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено 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 об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

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

даної планованої діяльності буде отримання спеціального 
дозволу на користування надрами Юліївського родовища 
габро родовища, що видається Державною службою геології 
та надр України, та інші дозвільні документи, які видаються 
органами державної влади та місцевого самоврядування від-
повідно до вимог чинного законодавства України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Нове будівництво автозаправного комплексу (АЗК) з пунктом сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів, автогазозаправного пункту (АГЗП)
за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 11-е.
Площа ділянки – 0,4933 га перебуває в оренді ТОВ «ВЕКТОР-17», згідно Витягу 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 20.10.2017р., кадастровий номер: 1810136300:04:039:0027.
АЗК, який проектується розрахований на 250 заправок на добу нафтопродук-

тами: двома марками бензину –А-92, А-95 та дизельним пальним, та 100 заправок 
на добу СВГ (скрапленим вуглеводневим газом), (пропан-бутан).

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вектор –17». Код ЄДРПОУ 41532640.
Адреса: м. Житомир вул. Жуйка,4-а. Тел: 067 967 80 14.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 

адміністрації 10014 м. Житомир, вул. Театральна, 17/20.
E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua.
Телефон 38 (0412) 22-08-24.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектур-

но- будівельною інспекцією України, що знаходиться за адресою: 01133, м.Київ, 
бульвар Лесі Українки, 26. Телефон (044) 291-69-04.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце 
усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 

25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано-
ваної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
5 липня 2018 року в 1100 годині в кабінеті № 309 на 3 поверсі адміністративної 

будівлі ВАТ « Житомирцукор “ м.Житомир, провулок Львівський, 2
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації 10014 м. Житомир, вул. Театральна, 17/20.
E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua.
Телефон 38 (0412) 22-08-24.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації 10014 м. Житомир, вул. Театральна, 17/20.
E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua.
Телефон 38 (0412) 22-08-24.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 115 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного 
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вектор –17».
Адреса: м. Житомир вул. Жуйка, 4-а. Тел: 067 967 80 14.
Дата – з 13 червня 2018 року.

№ 2018423637 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Нове будівництво автозаправного комплексу з автогазозаправним пунктом за 

адресою: м. Житомир, вул.Східна, 80а, 80б
Площа ділянки – 0,8049 га складається з двох ділянок (S1та S2).
Ділянка S1 площею 0,5112га. перебуває у орендному користуванні ПП «Зелений тур» 

згідно Договору оренди землі від 14,04,2010 р., кадастровий номер, 1820136300:08:018:0033.
Ділянка S2 площею 0,2937га. перебуває у орендному користуванні ПП «Будінтай» 

згідно Договору оренди землі від 29,12,2012 р., кадастровий номер, 1810136300:08:018:0025
АЗК, який проектується розрахований на 250 заправок на добу нафтопродуктами: 

двома марками бензину –А-92, А-95 та дизельним пальним, та 100 заправок на добу 
СВГ (скрапленим вуглеводневим газом), (пропан-бутан).

2. Суб’єкт господарювання
Приватне підприємство «Буднітай». Ідентифікаційний номер 34460337
Адреса: 10002 м. Житомир вул. Жуйка, 4-а. Тел: тел.: 067 967 80 14.
Приватне підприємство «Зелений тур». Ідентифікаційний номер34970035.
Адреса:10002 м. Житомир вул. Жуйка, 4-а. тел.: 067 967 80 14.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського об-

говорення
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 

адміністрації 10014 м. Житомир, вул. Театральна, 17/20.
E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua.
Телефон 38 (0412) 22-08-24.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно- 

будівельною інспекцією України, що знаходиться за адресою: 01133, м.Київ, бульвар 
Лесі Українки, 26. Телефон (044) 291-69-04.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарю-
вання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 5 липня 2018 року в 1200 годині в кабінеті 
№ 309 на 3 поверсі адміністративної будівлі ВАТ « Житомирцукор “ м.Житомир, 
провулок Львівський, 2

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 

адміністрації 10014 м. Житомир, вул. Театральна, 17/20.
E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua.
Телефон 38 (0412) 22-08-24.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-

ний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 

адміністрації 10014 м. Житомир, вул. Театральна, 17/20.
E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua.
Телефон 38 (0412) 22-08-24.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського об-

говорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 133 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Приватне підприємство «Буднітай». Адреса: 10002 м. Житомир вул. Жуйка, 4-а.
Тел: 067 967 80 14. Дата – з 13червня 2018 року.
Приватне підприємство «Зелений тур». Адреса:10002 м. Житомир вул. Жуйка, 4-а.
Тел: 067 967 80 14. Дата – з 13 червня 2018 року.
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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,

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 116 грн/м2 від 79 грн/м2

від 164 грн/м2 від 20 грн/м.п

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

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.

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАД-
НАННЯ. 0966552655,0672658658

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАД-
НАННЯ. 0966552655,0672658658

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

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

• ПРОДАМ КУЩІ ТА САДЖАНЦІ: ПЛЕТИСТОЙ ТРО-
ЯНДИ (65ГРН.), МАЛИНОВОГО ДЕРЕВА (50-55ГРН.), 
КУЩІ МАЛИНИ, ПЛОДОНОСИТ ЦІЛЕ ЛІТО (4-8ГРН.). 
0674317398,0959482821.

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

•	Стабилизатори напруги	сімісторні!	Укр.вир.	Профес.
комплексний	захист.	Гарантія-3р.Сайт:	stabilizators.
dp.ua,	0674928371,0501011184

•	 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 

8.11. Промислове обладнання. 
Продам 

• ПЕЧЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ. 2 
ШТ. ПРОШЛИ ТЕСТОВЫЙ ОТЖИГ. ВЫХОД С ОДНОЙ 
ЗАКЛАДКИ 1,3 ТН ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. Г.КИЕВ. ЦЕНА 
50 000 ГРН. 0675853323

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.23. Інше. Продам 

•	Виготовляємо, реалізуємо	опалення	для	ви-

робництва,	сушильних	камер,	теплиць,	пташників,	

цехів,	складів,	магазинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	

Монтаж	під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	

0666008784,0680450764

Продам/куплю
піддони

тел.: (063) 733-71-51

нові та вживані
вигідна ціна

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:

Залізний порт, Лазурне

від 1680 грн

вул. Київська, 93(Автовокзал)
44-67-32,
067-967-12-22,
063-655-12-21

10 днів

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

40 грн за м2

Професійна  пральня килимів
«ЧИСТИЙ КИЛИМ»

Досить прати килим на автомийках -
звертайся до професіоналів. 
Можлива доставка нашим транспортом.

ДОСТУПНІ ЦІНИ

ВІДМІННА ЯКІСТЬ

м. Житомир, вул. Жуйка, 43
тел.: (097) 7721277, (073) 7712277

•	Папір обгортковий,	крафт,	кондитерський,	

парафінований,	підпергамент,	картон.	Розмо-

тування	рулонів,	порізка	на	формати.	Скотч,	

стретч,	дисперсія	ПВА.	0504030742,0970010

729,0577581551

8.24. Інше. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок	у	робочому	стані,	

можливо,	нерозмитнених,	до	2017р.	0988605070.

•	Тельфери. Крани.	Лебідки.	Підйомники.	

Металоконструкції.	Купівля,	продаж,	ремонт,	

укомплектовка,	монтаж,	демонтаж,	паспорти-

зація.	Виготовлення,	монтаж,	проектування,	

нівелювання	й	рихтування	підкранових	колій.	

0979288477,0669918966.
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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

• Уран – перша планета, яка 
була відкрита за допомогою теле-
скопу.
• Яскравість Сонця в останнє 

сторіччя збільшилася на 1%.
• На північному полюсі Мар-

са товщина льоду доходить до 2,5 
кілометра.

• У день на Землю падає при-
близно 27 тонн космічного пилу. За 
рік набирається 10 000 тонн пилу, 
який осідає на нашій планеті.
• Повне сонячне затемнення 

за тривалістю не перевищує 7,5 
хвилини. А тривалість повного 
місячного затемнення не переви-
щує 104 хвилини.

• Найвища температура на Мі-
сяці становить +117 градусів Цель-
сія, а найнижча дорівнює –173 
градуси.
• Щороку тільки в нашій га-

лактиці з'являється близько со-
рока нових зірок.

• Велика Ведмедиця насправ-
ді не просто сузір'я, а так званий 
астеризм. Саме так називається 
скупчення зірок, які насправді 
розташовані дуже далеко одна від 
одної, в різних галактиках. Просто 
через особливе розташування Землі 
щодо астеризму нам здається, що 
вони перебувають в одній площині.
• Висота найбільшої гори на 

Місяці дорівнює 11 500 метрів.

• Маса Сонця становить 99.86% 
від маси всієї Сонячної системи, 
решта 0.14% припадають на пла-
нети і астероїди.
• Магнітне поле Юпітера на-

стільки потужне, що щодня збага-
чує магнітне поле нашої планети 
мільярдами ватт.
• Один рік на Плутоні триває 

248 земних років. Це означає, що 
в той час, як Плутон робить всьо-
го один повний оборот навколо 
Сонця, Земля встигає зробити 248.
• Крихітний Плутон вважа-

ється найхолоднішою планетою 
Сонячної системи. Його поверхню 
покриває товста кірка льоду, а тем-
пература опускається до –200 °C.

Гороскоп на тиждень 13 - 19 червня

ОВЕН
Сконцентруйтеся на 

головному, а другорядні 
справи поки трохи поче-

кають. Вихідні проведіть у своє 
задоволення.

ТЕЛЕЦЬ
Не спіть та не лі-

нуйтеся, покажіть себе, 
адже ваша удача ходить зовсім 
поруч. На роботі чекають спри-
ятливі зміни.

БЛИЗНЮКИ
Вам потрібно пере-

силити себе й звіль-
нитися від ряду комп-

лексів, які ускладнювали ваше 
життя. І ви пізнаєте радість 
і повноту життя й натхнення.

РАК
Вам просто необ-

хідно стати конструк-
тивними та зібраними. 

Головне – вибрати правильну 
стратегію й спокійно реагувати 
на події, що відбуваються.

ЛЕВ
Не  варто  міняти 

роботу. Не зависайте 
в стані заниженої самооцінки 
та невдоволення світом.

ДІВА
Буде досить склад-

но   переключатися 
з власних проблем на прохан-
ня близьких людей та завдання 
начальства.

ТЕРЕЗИ
Побережіть  свої 

сили, тим, хто вас ото-
чує, дайте можливість 

самим вирішити свої проблеми. 
Може з'явитися можливість вті-
лити в реальність давні плани.

СКОРПІОН
Не соромтеся про-

являти рішучість, про-
демонструйте організаторські 
здібності на практиці. Ваша по-
смішка та позитивний настрій – 
запорука успіху.

СТРІЛЕЦЬ
Насолоджуйтеся 

життям, пливучи за 
течією, відпочивайте. Однак не 
надто довіряйте іншим людям, 
прислухайтеся краще до власної 
інтуїції.

КОЗЕРІГ
Надмірна ініціатива 

та активність можуть за-
шкодити. Краще не планувати 
нічого серйозного.

ВОДОЛІЙ
Не варто спізнюва-

тися і перекладати свої 
обов'язки  на  інших. 

У вихідні не забудьте відвідати 
рідних.

РИБИ
Цього  тижня  до -

ведеться швидко ре-
агувати на зміну обстановки. 
Труднощі можуть вивести вас 
з рівноваги.

Цікаві факти про космос

13
червня
середа

14
червня
четвер

15
червня

п’ятниця

16
червня
субота

17
червня
неділя

18
червня

понеділок

19
червня

вівторок
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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Світ Юрського періоду 2
Жанр: пригоди, фантастика
Минуло 4 роки з того часу, як величезний Парк 

Юрського періоду зазнав глобальних знищень від 
лап динозаврів. Острів Нублар зараз покинутий 
людьми, у той час як деякі тварини ще вижива-
ють у джунглях. Спокійне існування динозаврів 
перериває острівний вулкан, який прокинувся 
та готовий знищити всю фауну. Керівниця парку 
хоче зробити все можливе, щоб врятувати репти-
лій. Вона просить дресирувальника Оуена Греді 
допомогти врятувати їх від знищення лавою. 
Хлопець погоджується, бо хоче знайти Блю – 
свого головного раптора,. А те, що Клер й Оуен 
знайдуть на острові, їх вразить.  

Поліцейський пес 
Жанр: комедія, пригоди, сімейний
Перед нами досить незвичайний детектив 

Макс. Чим же він такий унікальний? Та тим, що 
він ротвейлер, який говорить. Узагалі не вміє 
мовчати, ні на хвилину не закриває свою пащу. 
У цього пса-мачо разом із його напарником-лю-
диною є важлива місія – розслідувати викра-
дення рідкісних тварин. Для цього Макс під при-
криттям стане учасником престижної виставки 
собак у Лас-Вегасі. Максу доведеться багато 
перетерпіти заради цього конкурсу. Але задля 
порятунку інших тварин від продажу потрібно 
йти на все. У пса є підтримка у вигляді декількох 
друзів. Макс виведе негідників на чисту воду. 

Красуня на всю голову
Жанр: комедія
Чергове дітище тандему талановитих Еббі 

Кона та Марка Сілверштейна («Обіцяти – ще не 
одружитись», «Клятва», «В активному пошуку»).

Усе життя Рене (Емі Шумер) складалося зі 
спроб схуднути або хоч якось причепуритися 
аби виглядати привабливіше. І все марно. Та 
якось небеса почули її благання. Рене сильно 
вдарилася головою під час тренування, а 
отямившись відчула себе красунею, але 
для оточуючих нічого не змінилось. Тепер 
світ ділиться на дві частини – тих, хто пасує 
перед впевненістю Рене та тих, хто має сили 
чіплятися за реальність у її присутності.  

Соло: Зорянi вiйни. Iсторiя
Жанр: фантастика, бойовик
Новий фільм серії розповідає про юність 

контрабандиста Хана Соло до того, як він зу-
стріне Обі-Вана Кенобі та Люка Скайуокера. 

Фільм є спінофом основної сюжетної лінії 
серії фільмів про Зоряні Війни. Сценарій є 
спільною працею автора ідеї Джорджа Лука-
са, сценариста «Зоряні війни», що вийшли 
в 1980 і 1983 роках Лоуренса Кездана і його 
сина Джона Кездана. Актор Олден Ерен-
райк, який зіграв молодого Хана Соло, був 
обраний з безлічі претендентів. Чубаку зіграє 
Йонас Суотамо. Зріст хлопця становить 209 
см. У минулому він займався баскетболом. 

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

«Кицин дім»
13.06

Початок об 11:00

«Півтори жмені, або як 
ягнятко мандрувало»

16.06
Початок об 11:00 та 13:00

«Всі миші  
люблять сир»

17.06
Початок об 12:00 та 14:00


