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Шановні споживачі
природного газу!
Щоб уникнути відключення
від газопостачання,
просимо вчасно та у повній мірі
розраховуватись за спожиті послуги!

Сплатити он-лайн: www.104.ua

Нагадуємо, що для відновлення субсидії необхідно
сплатити борг до 01.09.2018
року, який утворився в міжопалювальний період.

Стала відома причина
смертельної ДТП під Житомиром,
у якій загинуло 10 людей
Анастасія Ліберман

20 липня біля с.
Глибочиця сталась
аварія, в результаті
якої загинуло 10 осіб.
Стала відома ймовірна
причина ДТП – водій
мікроавтобуса заснув
за кермом.
У поліції розповіли про результати проведеної експертизи
зіткнення 20 липня маршрутки
та вантажівки на 127 км автодороги Київ-Чоп. Начальник ГУНП
у Житомирській області В’ячеслав
Печененко повідомив, що з ймовірністю у 99% причиною жахливої
ДТП став людський чинник, адже
в результаті проведеної автотехнічної експеризи гальмівного шляху на
місці пригоди не було.
«Після проведеної експертизи
ми побачили, що були внесені
конструктивні зміни в гальмівну

систему, але це не вплинуло на
наслідки, тому що з ймовірністю
у 99% там просто водій заснув за
кермом, адже він навіть не намагався гальмувати, тому гальмівного
шляху не було. Перевірки продовжуються: операція «Перевізник»
триває. Основна увага приділяється транспортним засобам, які
перевозять пасажирів», – зазначив
В’ячеслав Печененко.
Вже днями Апеляційний суд
Житомирської області залишив
без змін постанову Корольовського
райсуду Житомира від 23 липня,
якою було обрано запобіжний захід
у вигляді цілодобового домашнього
арешту терміном на два місяці власнику маршрутки Петру Луцику,
яка опинилася в епіцентрі кривавої
аварії 20 липня.
«8 серпня 2018 року Апеляційний суд Житомирської області
залишив без змін ухвалу Корольовського районного суду міста
Житомира від 23.07.2018, якою було
обрано запобіжний захід у вигляді
цілодобового домашнього арешту
строком на два місяці директорові транспортної компанії «РІВНЕ
ТРАНС-ГРУП», водій якої був при-

четним до смертельної ДТП на трасі
Київ – Чоп поблизу села Глибочиця
Житомирського району. При прийнятті такого рішення суд апеляційної інстанції керувався нормами
чинного кримінально-процесуального законодавства України з урахуванням всіх обставин у справі та
доводів сторін – як обвинувачення,
так і захисту. Підозрюваному, який
не був раніше судимим, інкримінують випуск в експлуатацію технічно
несправних транспортних засобів
або інше порушення їх експлуатації
(стаття 287 Кримінального кодексу
України). Максимальною мірою покарання, передбаченою цією статтею, є позбавлення волі на строк
до п’яти років»,– інформує портал
«Судова влада України».
Нагадаємо, в п'ятницю, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі
Київ-Чоп, поблизу села Глибочиця
Житомирського району, сталося
зіткнення маршрутного автобуса
і вантажної автомашини з напівпричепом. В результаті зіткнення
транспортних засобів 9 пасажирів
автобуса і водій загинули, ще 10 потерпілих були доставлені в медичні
установи області.

Нові архітектурні рішення:
у Житомирі хочуть реставрувати
фасад будівлі театру ляльок
Аліна Бойко

Наразі готується відповідна документація
проекту, замовником
та виконавцем якого
є обласне управління
капітального будівництва.
Про деталі реконструкції театру
ляльок журналістам «20 хвилин»
розповів головний архітектор міста
Юрій Безбородов.
«Наразі замовник цього проекту
та загалом ремонту фасаду – область.
Місто має до цього відношення
лише тому, що ця будівля знаходиться на вулиці Михайлівській.
Зрозуміло, що виконавець – обласне
управління капітального будівництва. Але ми (місто) погоджуємо
його рухи, дивимось на проект
з обох сторін»,– розповів Юрій Безбородов.
Насамперед відремонтують
дах, потім займуться вікнами та
замінять архітектуру каси фасаду
театру ляльок.

«Фасад будівлі будемо повністю
ремонтувати, так як з часом були
втрачені декоративні елементи, потрібно відновити втрачені вікна, які є
під дахом. Будемо замінювати напівкругле вікно на горищі. Планується
заміна даху, оскільки там є недоліки,
він протікає. Будемо змінювати зовнішній вигляд каси. Також передбачається заміна центральних дверей»,– зауважив головний архітектор
міста Юрій Безбородов.
За проектом передбачено відновлення історичного вигляду будівлі,
подекуди відновлять втрачені вікна
та взагалі декоративні елементи, передбачено оновлення кольорового
рішення та сучасне освітлення.

«Зараз йде пошук кольорового
рішення фасаду, яке повинно бути
більш яскравим та насиченим. Центральна частина міста, це важлива
будівля. У фасаду повинна з’явитись
архітектурна підсвітка, яка вже
стає гарним тоном для нашого
міста. Плануємо встановити, але
то окремим проектом, фігури, які
будуть прямо вказувати на те, що
це – ляльковий театр. Встановимо
їх біля входу, аби батьки з дітьми
могли фотографуватись з локаціями”,– каже Юрій Безбородов.
За попередньою інформацією,
вже через місяць обласне управління капітального будівництва приступає до реконструкції будівлі театру.
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На житомирян чекає третє
повне відключення води
Ольга Сідлецька

Водоканал повідомив про те, що чергове
масштабне відключення водопостачання відбудеться, але не тоді,
коли планувалося.
Наразі у «Житомирводоканалі» достеменно не визначилися,
коли ж місто повністю відключать
від водопостачання, але наголошують, що це станеться найближчим
часом. «У зв’язку з великою кількістю звернень громадян, зупинка
водопостачання, запланована на
17.08.18–19.08.18, буде перенесена
на найближчі дати, про що буде
повідомлено додатково», – йдеться
у повідомленні, розміщеному на
офіційному сайті водоканалу у понеділок, 13 серпня.
Ця зупинка стане третьою
з початку року. Перше велике
відключення у 2018 році тривало
з 23-ї години 20 квітня до 17-ї години 22 квітня, друге – з 23-ї години
5 липня до 11-ї години 7 липня.
Планувалося, що цього разу
води у кранах містян не буде неповних два дні – з 23-ї години 17 серпня до 17-ї години 19 серпня. У «Житомирводоканалі» повідомляють,
що третя цього року зупинка буде

спрямована на заміну запірної
арматури великого та малого діаметрів. «Всього буде замінено 17
засувок. В подальшому використання нових запірних елементів
дасть можливість локалізовувати
ділянки аварій без зупинок водопостачання всього міста», – повідомляють у водоканалі. Директор
КП «Житомирводоканал» Андрій
Нікітін зазначив, що цього разу
хлорування не буде, а запланована
лише промивка мереж.
Нижче наведено адреси, за якими збираються замінити засувки
та затвори:
• затвор 600 мм – вул. Шевченка, 8 – Обласна лікарня – 1 шт.;
• засувка 300 мм – вул. Шевченка – вул. Пушкіна – 1 шт.;
• затвор 600 мм – вул. Шевченка – вул. В. Бердичівська – 1 шт.;
• засувка 300 мм – вул. Шевченка, 105, ЗОШ № 24–3 шт.;
• засувка 600 мм – вул. Шевченка – вул. Князів Острозьких – 1 шт.;
• засувка 400 мм – вул. Чуднівська, 120–1 шт.;
• засувка 100 мм – вул. М. Грушевського, 31–1 шт.;
• засувка 250 мм – вул. Зелена –
Кульчицького – 2 шт.;
• засувка 100 мм – вул. Чуднівська, 68–2 шт.;
• засувка 250 мм – вул. Крошенська, 49–1 шт.;
• засувка 100 мм – вул. Вільський Шлях, 74–1 шт.;
• засувка 100 мм – вул. Небесної

Сотні, 29–1 шт.;
• засувка 100 мм – вул. Чуднівська – І. Богуна – 1 шт.;
• засувка – вул. Шевченка, 2 –
випуск, сальн. болти, 150 мм;
• засувка – вул. Радивилівська –
Каховська – сальн., 300 мм;
• засувка – вул. Островського –
Радивилівська – 100 мм, 1 шт.;
• засувка – вул. Барашівська –
Каховська – 100 мм, 1 шт.
Незадоволені новиною житомиряни гостро відреагували на
чергове зупинення водопостачання
на тривалий термін у соцмережах
і навіть зареєстрували на сайті Житомирської міської ради електронну
петицію з проханням перенести відключення на будні. Автор звернення
Діана Володимирівна Бойко подала
петицію «Перенести відключення
води 18.08.2018 на робочі дні».

«Доброго дня! Я все розумію,
що потрібно лагодити магістралі,
замінювати засувки. Але коли Ви
складали план робіт, Ви дивилися,
який це період? Це період в першу
чергу весіль, Днів народжень, як Ви
уявляєте святкування в кафе, ресторанах без води, коли банально
не можна помити руки чи вмитися!? Тим більше в суботу людей
більше вдома. Чому не зробити
цю заміну засувок в будні дні, коли
багато людей на роботі! Так людям
краще перенести цей період! Не
дайте зіпсувати свято створення
нових сімей, із-за заміни засувок!» –
йдеться в електронній петиції.
Окрім того, що на цей період
традиційно припадає весільний
сезон, у Житомирі 17–19 серпня відбудеться фестиваль міжнародного
рівня «Пісенний Спас». До міста

у рамках фестивалю завітають
сотні конкурсантів і учасників не
лише з українських міст, а й з-за
кордону. Яке враження справить на
гостей наше місто через відсутність
води? Очевидно, не найкращі. Тож
директор фестивалю «Пісенний
Спас» Ірина Шинкарук теж звернулася до міськради з проханням
перенести відключення води.
Бурхливо реагують на новину
про відключення водопостачання
і у соцмережах.
«До сегодняшнего дня вода
рыжая, грязная, фильтра приходится менять гораздо раньше положенного срока! Достали эти гореруководители водоканала», – пише
житомирянин Сергій Зайцев.
«Ха-ха (самий останній третій
раз!!! А ще обіцянка минулого
року була, що нове обладнання
буде працювати і вода без хлору
очистку проходитиме!» – коментує
Людмила Сухоцька.
Поки люди схвильовані новиною, у водоканалі вкотре переконують, що працюють на майбутнє,
адже заміна засувок дозволить
у подальшому локалізувати аварії без зупинок водопостачання
у всьому місті.
Звернення містян подіяли,
і водоканал повідомив, що заплановане зупинення відтерміновується, але все-таки відбудеться, тож
розслаблятися рано: готуємо відра
і тазики – найближчим часом вони
нам знадобляться.

Нові петиції житомирян: прибрати сітілайт з Михайлівської, врятувати гідропарк,
заборонити заробляти на тваринах
Ольга Сідлецька

Розділ електронних
петицій на сайті Житомирської міської
ради користується
у житомирян популярністю. Журналісти «20
хвилин» з`ясовували,
чого просять житомиряни у своїх нових
петиціях.
Містянин Дмитро Вікторович
Кузьменко просить прибрати
з вулиці Михайлівської сіті-лайт,

розміщений неподалік фонтану.
На його думку, телеекран заважає
людям нормально відпочивати.
«Михайлівська вулиця – чи не
єдине місце в Житомирі, де можна
більш-менш нормально відпочити.
На ній завжди людно, багато дітей. Але навряд чи варто годувати
людей цілодобовою рекламою, ще
й зі звуком. Місто не збідніє, прибравши огидний сіті-лайт з цієї
вулиці. Бажано також і з Київської
біля головпоштампу», – йдеться
у тексті петиції. Чи підтримають
містяни електронне звернення 250
голосами, наразі не відомо, адже
на телеекрані на Михайлівській
показують не лише рекламну, а й
транслюють різноманітні заходи.
Нагадаємо, у серпні 2017 року
Житомирський міськвиконком

дозволив ТОВ «Ростмедіа.ТВ»
розмістити зовнішню рекламу
у вигляді телеекрану по вулиці
Михайлівській, 4 терміном на
5 років.
Врятувати від масового всихання дерева в улюбленому для
багатьох містян місці відпочинку – гідропарку – просить у своїй
петиції Сергій Юрійович Биков.
Чоловік звертає увагу, що якщо
не вжити термінових заходів
з порятунку найближчим часом, на місці гідропарку буде
поле. «Гідропарк є чи не найголовнішим місцем відпочинку
житомирян і гостей міста. Для
багатьох гостей міста це є візитівка нашого міста. Але в зв'язку
з надзвичайною ситуацією, що
склалася з масовим всиханням

хвойних дерев, берези по всьому СНГ і, як ми можемо бачити,
і в нашому парку, це потребує
надзвичайних дій. Якщо нічого
не робити, то в найближчі роки
там може бути поле», – наголошує Сергій Биков у своїй петиції.
Житомирянин пропонує висадити декоративні дерева, які
шкідник не знищує, а також подбати про благоустрій території:
«Просимо міську владу працювати на випередження, висадити
різноманітні декоративні дерева
по всьому парку, які не знищує
шкідник. І нарешті зробити
доріжки з бруківки, смітники,
туалети, лавки і т. д. Сьогодні
в гідропарку проходить безліч
культурно-спортивних заходів
і свят, і цей парк мусить бути

родзинкою нашого міста».
Петиція під назвою «Заборонити у Житомирi цирк з тваринами» опублікована на сайті Житомирської міської ради 10 серпня. Її
автор Аріна Вадимівна Грабовська
просить не тільки заборонити
у Житомирі цирк з тваринами,
а й заробляти на них. «Заборонити цирк з тваринами в Житомирi
та заборонити будь-яким чином
заробляти на тваринах: фото
з голубами, мавпами; прогулянки на понi та конях, i так далi.
Якщо ви вважаєте, що потрiбно
припинити використовувати
тварин, пiдпишiть. Не будьте
рiвнодушними до звiрят!!!» –
йдеться у тексті електронного документу. Наразі його підтримали
12 з 250 необхідних голосів.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Про формальну
і неформальну
місцеву владу
Так склалося, що журналісти та суспільство зазвичай звертають увагу на
формальну владу. Тобто людей, які
обіймають певні офіційні посади (депутати, керівники комунальних підприємств, посадовці органів місцевого
самоврядування або виконавчих органів). Формально усі вони можуть називатися владою, але на практиці – це
далеко не так. Для прикладу, депутати,
чиновники або члени виконкому, які не
погоджуються з політикою більшості
та міського голови, відразу втрачають
роботу, у них починаються різноманітні проблеми та скандали. Окремі
«незалежні» новинні сайти починають
поливати їх компроматами та негативними сюжетами. І мова не конкретно
про наше місто, а загалом про те, як
це працює. Не всі, хто формально є
владою, на практиці реально нею є.
У той же час є певна кількість людей, які, не обіймаючи жодних посад
або обіймаючи якісь суто формальні
посади радника, члена якоїсь комісії
або громадської ради, мають набагато більше повноважень, ніж окремі
керівники управлінь, департаментів,
комунальних підприємств.
Цих людей знають, але про них дуже
рідко пишуть ЗМІ. Вони не заповнюють
декларацій та не є навіть посадовими
особами. Представники такої неформальної влади дуже різні люди: власники ЗМІ, забудовники, перевізники,
професійні активісти, аферисти тощо.
Саме ці люди лобіюють свої компанії
для різноманітних робіт та тендерів,
влаштовують своїх родичів і друзів
на гарні посади, впливають безпосередньо на рішення, які приймаються
у стінах міської ради.
За останні 3 роки це десятки рішень,
коли сумнівні компанії отримували
мільйонні тендери на тротуари, які й
досі не дороблені. Це десятки проектів, на які витрачалися мільйони
бюджетних гривень і жоден з яких
не має логічного завершення. Це
визначення в ручному режимі приватних управителів для близько 800
багатоповерхових будинків у місті. Це
підігрування приватним перевізникам
у прийнятті незаконних рішень з обмеження пільгового проїду тощо.
Подібних випадків досить багато. Можна з усією впевненістю сказати, що поки буде функціонувати
така система управління та місцева
політика, поки місцеві царьки та
князьки будуть наближені до влади
та думати, як урвати, нічого нормально працювати та робитися не буде.
Усі грандіозні проекти та обіцянки
залишатимуться лише обіцянками.

Події

Середа, 15 серпня 2018

З директором «Житомирводоканалу»
продовжили контракт ще
на 2 роки: за які такі заслуги?
9 серпня поточного року закінчився
термін підписання
контракту з директором КП «Житомирводоканал»
Андрієм Нікітіним.

У Ж и томирі про те, що
з очільником водоканалу планують продовжити контракт,
стало відомо ще за кілька тижнів до закінчення попереднього терміну. Це підтверджував
зас т у пник міського голови
Сергій Кондратюк, який власне
і підготував подання.
Якщо у міській раді до роботи Андрія Нікітіна особливих претензій немає, мовляв,
він виправляє недоліки, на які
йому вказують, то у містян зауважень і питань трохи накопичилося.
За більш ніж два роки його
роботи особливих змін містяни
не відчули, ба більше, діяльність
пана Нікітіна запам`яталася житомирянам рядом скандалів.
Влітку минулого року в Житомирі сталася екологічна катастрофа
з викидом нечистот у річку Тетерів. Через колектор до річки потрапили нечистоти, що завдало
непоправної шкоди екосистемі –
лише риби загинуло як мінімум
8 тонн. Проте покараний за це
ніхто не був, оскільки винного
так і не знайшли.
Крім того, національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
влітку 2016 року під час перевірки на підприємстві виявила велику кількість порушень
ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання
та водовідведення. Під час повторної перевірки було виявлено ігнорування більшості приписів. Але і це не все: того ж
літа Управління Держпраці
зафіксувало на підприємстві
85 порушень.
2018-й рік запам`ятався житомирянам рядом тривалих
відключень водопостачання.
З кранів містян і досі тече вода
сумнівної якості з характерним
запахом і кольором.
8 серпня Житомирський
міський голова підписав розпорядженн я, зг і дно з яким
з директором КП «Житомирводоканал» Андрієм Нікітіним
ук ладено контракт ще на 2
роки – з 10 серпня 2018 року до
10 серпня 2020 року. Розпорядження з`явилося на офіційному сайті Житомирської міської
ради вранці 13-го серпня.
Житомиряни у соцмережах
жваво обговорюють новину
про те, що Андрій Нікітін ще
2 роки очолюватиме «Житомирводоканал».
«Вода вонюча, відключення
постійні, і директор ніякий.
Реальних змін немає. Гнати
треба», – пише містянка Валентина Музичук.
«Потребитель платит за
чистую воду в кране и за сво-

 На фото: директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін
евременную подачу воды, а не
за постоянные отк лючения
и загрязнение р. Тетерев!! А кто
это не может сделать – должен
быть уволен давно!!!» – вважає
Наталія Пащенко.
«У районі вулиці Гагаріна
у цьому місяці воду відключали через аварії вже тричі мінімум по 2 дні кожного разу. Це
позапланово, зрозуміло. Тепер
чекаємо на планові відключення. Все розуміємо. Старі труби.
Але за що ж ми платимо?» –
обурюється Тетяна Андрієнко.
Проте є й житомиряни, які
висловлюють підтримку керівнику водоканалу. «Андрей –
великолепный топ-менеджер.
Житомиру действительно по-

везло, что он приехал в наш
провинциа льный город из
Киева и пытается тут хоть чтото реформировать. Год назад
с его помощью удалось заменить старый трубопровод на
новый в нашем районе силами
водоканала. Поэтому могу его
только поддержать и пожелать
терпения и оптимизма», – зазначає користувач Фейсбуку
Наташа Йохансен.
Очільник водоканалу обіцяє, що через 2 роки вода буде
придатною для пиття. Можливо, і буде, а поки спостерігатимемо, як з наших кранів
ллється незрозуміла речовина, більш схожа на чай, ніж
на воду.

Пільговики відсьогодні зможуть
їздити в міських маршрутках
безкоштовно у будь-який час
Житомирський
апеляційний адміністративний суд
поставив крапку
в справі щодо встановлення виконавчим комітетом
міської ради пільгового проїзду в міських маршрутках
з 10.00 до 16.00.

29 березня Корольовський
районний суд задовольнив позовні вимоги позивачів, визнавши
рішення про часові обмеження незаконними та скасував їх.
Міська рад подала апеляцію,
але апеляційний суд сьогодні
залишив у силі рішення Корольовського суду.
“Я надав документи та докази, того, що юристи міської
ради та профільний заступник
міського голови з транспорту визнають, що часове обмеження
пільг є незаконним. Міська рада
свідомо приймала рішення, яке

порушує Закон та обмежує соціальні гарантії та права людей.
Але попри це, міська рада все
одно звернулася до апеляційного
суду, без жодних вагомих доказів та аргументів, лише з метою
затягнути час та не виконувати
рішення суду», – заявив Микола
Череднік, один з позивачів.
Нагадаємо, що безкоштовний проїзд для пільговиків
в маршрутках був однією з умов
підвищення вартості проїзду із
3 грн до 5 грн.
«Загалом жодна із умов, які
ставилися перевізникам, не була

виконана: оновлення рухомого
складу у приватних перевізників не відбулося, валідатори
відсутні, водії квитків не видають, розклад руху маршрутів
не дотримується», – підкреслює
Микола Череднік.
Тож відсьогодні пільговикам не мають права відмовити в праві пільгового проїзду
в будь-який час. А якщо ж це
відбувається, то позивач радить
викликати поліцію, писати заяву про незаконні дії, відстоювати власні права і не давати себе
принижувати.
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Резонанс

У житомирській лікарні
під час ревізії виявили
порушень на понад 700 тис. грн
Аудитори провели
ревізію ЦМЛ № 2,
під час якої вивили
ряд порушень, що
призвело до втрат на
717 тис. грн.

Фахівці Управління Північного офісу Держаудитслужби
в Житомирській області провели планову ревізію фінансовогосподарської діяльності Центральної міської лікарні № 2 м.
Житомира за період з 1 січня
2013 р. до 30 листопада 2017 р.
Про це повідомляють у пресслужбі Державної аудиторської
служби України.
Під час проведення контрольного заходу виявлено пору-

шень, що призвели до втрат, на
загальну суму 717 тис. грн.
З ок р ема, ви я в ле но з а йву сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на суму
майже 287 тис. грн.
Через недотримання вимог законодавства, що регулює
оплату праці, зайво нараховано
та виплачено заробітної плати
та премії на суму 81 тис. грн,
внаслідок чого зайво сплачено
єдиного соціального внеску понад 21 тис. грн.
Крім того, через непроведені
розрахунки за надані послуги
клінічних випробувань та видані бланки особистих медичних
книжок працівникам підприємств, установ та організацій лікарня втратила доходів на суму
більш як 120 тис. грн.

Через включення підрядними організаціями до актів
прийому-передачі завищених
обсягів виконаних робіт зайво
сплачено майже 47 тис. грн.
Ще понад 41 тис. грн установа переказала приватному
суб’єктові господарювання за
фактично ненадані послуги
з упровадження на робочих місцях програмного забезпечення.
Ревізією встановлено й інші
порушення, що призвели до
втрат: відшкодування витрат на
відпуск медикаментів за безоплатними рецептами, лікування потерпілих від злочинних діянь без
відшкодування таких витрат, списання майна тощо. Загальна сума
таких порушень – 120 тис. грн.
Завдяки вжитим під час ревізії заходам забезпечено відшкодування виявлених порушень,

що призвели до втрат, на суму
понад 116 тис. грн.
За недотримання законодавства з фінансових питань
складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення.
Керівництву лікарні надіслано вимоги щодо усунення
виявлених порушень. До установи застосовано попередження про неналежне виконання
бюджетного законодавства та
зупинення операцій з бюджетними коштами.
Про результати ревізії поінформовано прокуратуру
Житомирської області та УСБУ
в Житомирській області.
Нагадаємо, що державні аудитори виявили порушень на
суму майже 934 тис. грн у квартирно-експлуатаційному відділі
міста Житомира.

Водієві, який кинув авто посеред вулиці
у Житомирі у стані наркотичного
сп`яніння, загрожує штраф
Ольга Сідлецька

Фейсбук сколихнуло відео з чоловіком під наркотиками, який вийшов
з покинутого автомобіля, ледве тримаючись на ногах.
На своїй сторінці у Фейсбук
юрист Радикальної партії Павло Цивінський 3 серпня виклав
відео події, яка трапилася на
вулиці Театральній, неподалік
офісу їхньої партії. На ролику
видно, як водій кинув посеред
вулиці автомобіль марки «Тойота Кемрі», а сам вийшов з нього
і стоїть на тротуарі, зігнувшись
і хитаючись. Керманич ледве
тримається на ногах і навіть не
може відповісти на питання патрульних, які прибули на місце
події. За ознаками, оскільки
водій від експертиз відмовився, було встановлено, що водій
перебуває у стані наркотичного
сп`яніння.
Згодом Павло Цивінський,
який виклав ролик у Фейсбук,
видалив відео зі своєї сторінки,
але житомиряни досі поширю-

ють і коментують його.
Журналісти «20 хвилин»
поцікавилися подробицями
цієї події, зокрема питанням,
яке покарання може загрожувати герою цієї історії. Як
повідомили нам у відповіді на
інформаційний запит в управління патрульної поліції в Житомирській області, керманич
авто, 1988 року народження,
відмовився від проходження
огляду з метою виявленн я
стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння
або перебування під впливом
лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість реакції
у встановленому законом порядку поліцейським на місці
зупинки транспортного засобу
з використанням спеціальних
технічних засобів, дозволених
до застосування МОЗ та Держспоживстандартом та лікарем
в найближчому закладі охорони здоров`я, якому надано
право на його проведенн я
відповідно до ст. 266 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення.
Працівники Управління патрульної поліції області у день,
коли сталася подія, 3 серпня,
відносно керманича «Тойоти
Кемрі» склали протокол про
адміністративне правопорушення за порушення останнім п. 2.5

Правил дорожнього
руху України за ч. 1.
ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі протокол
разом з матеріалами
справи направлений до Богунського
районного суду м.
Житомира для прийняття рішення у даній справі.
«Додатково зазначаю, що керування транспортними
засобами особами
в стані алкогольного, наркотичного чи
іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що
знижують їх увагу та швидкість
реакції, а також передача керування транспортним засобом
особі, яка перебуває в стані
такого сп`яніння чи під впливом таких лікарських засобів,
а так само відмова особи, яка
керує транспортним засобом,
від проходження відповідно до
встановленого порядку огляду
на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або
щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, – тягнуть за
собою накладення штрафу на
водіїв у розмірі шестисот неопо-

датковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права
керування транспортними засобами на строк один рік і на
інших осіб – накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян», – йдеться у відповіді
Управління патрульної поліції
Житомирської області на наш
інформаційний запит.
Тобто, якщо враховувати,
що неоподатковуваний мінімум
доходів громадян становить
17 грн, максимальний штраф,
який загрожує водієві, становитиме 10 200 грн, ну і звісно
ж, мають водійські права на
рік відібрати.

КОЛОНКА

21 совет
для правильного
похудения
Вот и заканчивается лето, многие готовятся к новому сезону, многие вернулись
с отдыха, и впереди новый рабочий или
учебный год. Для тех, кто за лето на фруктах ещё не успел похудеть, пару советов,
как привести себя в идеальную форму!
1. Все знают, что необходимо пить
полтора литра воды в сутки, но летом
можно за сутки пить не меньше 2-х литров жидкости.
2. Из алкоголя – только немного красного вина.
3. Диетологи советуют перед завтраком натощак выпивать 1 стакан воды с
лимоном и медом. Только через 20 минут
завтракать.
4. Пить воду за полчаса до приема
пищи. Во время еды ничего не запивать.
После еды пить не раньше, чем через
40 минут
5. Есть нужно 4-5 раз в день.
6. Последний прием пищи должен
быть за 3 часа до сна. После этого можно
только воду, зеленый чай, обезжиренный
кефир или айран.
7. Чай пить без сахара, можно с медом.
А кофе без добавок (таких, как сливки,
молоко, сахар). Это пустые калории.
8. Картофель не чаще чем 2 раза в
неделю. И только в отварном или запеченном виде.
9. Виноград и бананы подождут того
момента, когда вы похудеете. Тоже не
чаще 2 раз в неделю.
10. Разгрузочный день без вреда фигуре можно проводить 1 раз в неделю.
Или же 2, но помни: не подряд!
11. Никогда не надо забывать про
спорт. Легкая зарядка утром и вечером.
Если нет возможности идти в спортзал,
займитесь этим дома.
12. Никогда не пропускайте завтрак!
13. На обед хорошо подойдут супы,
бульоны, салаты, отварное нежирное
мясо, овощи, фрукты.
14. На полдник хорошо подойдут йогурт, салат, кефир, отварное нежирное
мясо, овощи.
15.На ужин хорошо подойдут легкий
салат, творог, йогурт или немного тушеных овощей.
16. Фрукты лучше есть в первой половине дня.
17. А еще забудь про жареные блюда.
18. Салаты заправляй сметаной или
натуральным йогуртом, или маслом.
19. Забудь про полуфабрикаты. Майонез
вообще в мусорку! Сладкую воду нельзя,
если хочешь похудеть. Из сладостей –
кусочек черного, желательно горького
шоколада в первой половине дня. Ну и от
жирного, мучного откажись, если не можешь, то сократи до минимума. Пирожки,
печеньки, булочки – НЕТ, НЕТ И НЕТ!
20. Ешь маленькими порциями. Один
прием пищи не больше 250 г.
21. Заведи маленькую тарелочку себе
и ешь чайной ложкой. Первое время
будет тяжело, неделю точно, а потом
желудок уменьшится и будешь меньше
есть вообще.
Илона Колодий с Глория Бьюти
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Актуально

Україні потрібна
народна Конституція

Змінити країну
неможливо без нового
суспільного договору
між народом і державою.

Усі ми мали великі сподівання
на зміни після Революції Гідності. Але Україна знову відкотилась
до моделі олігархічного устрою.
Знову потопає в корупції, безгосподарності та безправності.
Найгірше, що влада при цьому зацікавлена у клановій моделі.
Хоча, звісно, як і в брежнєвські
часи, чиновники на телеекранах
розповідають лиш про «здобутки
та реформи». Але ці так звані «реформи» ще більше загострюють
ситуацію і доводять українців до
зубожіння. Особливо боляче це
відчувають прості люди в регіонах, які вже не можуть оплатити
«драконівські» комунальні тарифи, харчі та ліки.
Тому з одного боку ми чуємо
з телеекранів про «суцільне покращення», а з іншого – бачимо
страшну реальність: зростання
безробіття і здорожчання товарів
та послуг, рейдерство на підприємствах, смерті на дорогах, масові
хабарі та контрабанда, «торгівлю
на війні і крові», замахи на журналістів та спроби обмеження свободи слова. Найбільше сил влада
тратить на те, щоб вдавати, ніби

вона бореться з корупцією. Хоча б
про око людське посадили кількох
важливих персон за хабарі – але
і їх катма. Замість цього наплодили силу-силенну спецорганів,
які лиш демонструють свою неспроможність.
Як наслідок – українці зневіряються у самій українській державі
і масово мігрують за кордон у пошуках роботи і кращого життя.
Що за цих обставин має робити народ? «Як джерело влади
в країні» він мусить вимагати
нового суспільного договору. Без
інтересів олігархів та кланів, перетягувань владних повноважень.
Замість цього у новому договорі
мають бути інструменти контролю над владою. Адже скільки б
ми не ходили на вибори, знову
і знову стаємо на ті самі граблі:
кланово-олігархічна система відроджується навіть після Революцій і сотень смертей українців за
наші свободи.
Першою з ідею нового суспільного договору ще у червні
виступила лідер «Батьківщини»
Юлія Тимошенко. Вона визнала,
що у чинній Конституції права
та свободи людей «ніким і нічим
не гарантовані»: «У Конституції
унормовані абсолютно безпрецедентні права влади і зафіксовані
лише обов’язки людей». За її словами, між державою і українським
суспільством має бути укладений
новий суспільний договір, щоб

громадяни нарешті отримали
реальні можливості для управління державою.
Під патронатом політика
сьогодні групи фахівців напрацьовують за напрямками нову
концепцію суспільного договору – це не що інше як проект народної Конституції, який новий
президент повинен винести на
Всенародний референдум.
«Нема жодних сумнівів: треба
змінювати Конституцію, бо вона
закладає фундамент для всього,
що відбувається в країні», – переконана вона. У цьому справді є
зерно правди. Адже Конституцію
1996 року творили представники партноменклатури, вона став
предметом кулуарних домовленостей і закладених правових пасток, натомість країна і люди були
викреслені з процесу її ухвалення.
Ключовий недолік Конституції
1996 року, на переконання Тимошенко, полягає в тому, що Основний закон побудований не на договорі між народом та елітами,
а на олігархічній змові. Саме через
це, переконана вона, український
народ довгі роки позбавлений
головного права – бути єдиним
джерелом влади. І важелів впливу
на владу нема. Окрім того, невипадково у Законі всі гілки влади є
безконтрольними, а тому безвідповідальними. Це особливо позначилось на чинній судовій владі,
яку, за соцопитуваннями, українці

вважають несправедливою та недоступною для більшості людей.
Політик впевнена, що за 9
місяців внаслідок суспільної
дискусії має народитися проект
суспільного договору, у якому
чиновники не можуть змінити
навіть кому. «Сьогодні на порядку
денному стоїть не просто необхідність ухвалення нової Конституції як основи нової України, не
просто перезавантаження влади,
а зміна філософії нового Основного закону. «Нам потрібен новий
суспільний договір між громадянами: як вони хочуть самоврядуватися, як ефективно включити
їх в процес управління країною.
Якщо це зробити правильно, то,
по-перше, в країні буде наведено
лад, по-друге, людям не потрібно буде виходити на Майдани.
Адже у новій Конституції має
бути кілька ключових речей.
Перше: нам потрібно прибрати
двовладдя в країні. Друге: нам
необхідно поставити владу під
повний контроль, зняти монополію політичного класу на управління державною і повернути
в цей процес людей», – пояснила
політик.
Сама ж лідер «Батьківщини»
на Всеукраїнському форумі запропонувала 16 новацій – пропозиції до нового суспільного
договору, які усунуть корупцію,
двовладдя та інші вади чинної
Конституції. Серед цих новацій:

парламентська форма правління
канцлерівського типу, всенародне
обрання парламентської більшості
та канцлера, нова система виборів
до парламенту у два тури, законодавчо закріплені контролюючі
функції опозиції, створення нової
контролюючої гілки, незалежної
від влади, – Національної асамблеї самоврядності влади, надання
громадянам права законодавчої
ініціативи тощо.
Політик закликала всіх небайдужих інтелектуалів, фахівців
різних напрямків долучатись до
обговорення і вироблення нового
суспільного договору, щоб разом змінити країну. Колективна,
народна робота над новим суспільним договором передбачає,
що фахівці з різних сфер мають
запропонувати своє бачення,
далі проект супроводжують експерти, документ аналізує і спеціальний орган – конституанта.
І врешті – готується остаточна
версія нової Конституції, яка
виноситься на ухвалення всенародним референдумом.
«Це буде найкраща Конституція, яку можна буде створити
у XXI столітті», – вважає Тимошенко. На її думку, саме новий
суспільний договір є головною
умовою для побудови справедливої та сильної України. Він і стане
фундаментом нового Основного
закону, який працюватиме в інтересах народу, а не кланів.

Неправомірні дії чиновників: житомирська
влада як осередок беззаконня
Анастасія Ліберман

До редакції газети «20 хвилин»
звернувся житомирянин Віктор Матковський. Чоловік
вже декілька років
з різних причин не
може отримати техдокументацію на
встановлення меж
із сусідами.
Віктор Едуардович зверн у в с я до юри д и ч н ог о д е партамент у Житомирської

міськради з проханням ініціювати вилучення самовільно
зайнятої ділянки землі комунальної власності міськради,
захопленої його сусідами по
будинку. Без поверенння цієї
ділянки у колишню належність неможливо виготовити
правомірну техдокументацію
із землеустрою.
«Розглядати мою заяву доручили юристу департаменту
Шульській О. М. Як і кожного
разу, коли я звертався до юридичного департаменту, заяву
протримали місяць, а потім
надали чергову відписку про
те, що питання про встановлен н я фак т у с амові льног о
зайняття земельної ділянки
треба вирішувати в обласному Держгеокадастрі. Склалась
трагікомічна ситуація, коли

громадянин повідомляє про
правопорушення, а власник
рекомен дує вирішу вати це
питання без нього. Не можу
не додати той факт, що я протягом півроку звертався до
облкадастру, але його керівники – Музиченко С. Ю. і Головакова В. А. – під різними приводами уникали проведення
такої перевірки», – каже Віктор
Матковський.
За словами Віктора Матковського, юрист департаменту
Шульська О. М. при виготовленні відповіді зробила службове підроблення, після чого
чоловік звернувся до місцевої
прокуратури.
«Прокуратурою були розіслані копії моєї заяви і відпові ді Шульської в місцеву
п о л і ц і ю, м і с ь к о м у г о л о в і

Сухомлину С. І. і в.о начальника облкадастру Музиченко С. Ю.», – розповідає чоловік.
Вже згодом керівник місцевої поліції Михайло Сорока
передав заяву чоловіка на розгляд дільничним.
«Це замість того, щоб внести інформацію про скоєний
кримінальний злочин Шульською О. М. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
А от міський голова Сухомлин С. І. поступив хоч і неправомірно, але, як завжди, – звик.
Тобто на порушення п. 7 ЗУ
«Про зверненн я г ромад ян»
про заборону надавати скарги тим органам і посадовим
особоам, дії яких оскаржуються, він направив мою заяву на розгляд директору департаменту Чернишу Є. М.,

а той, своєю чергою, віддав
мою заяву на розгляд Шульській О. М. Скільки разів я писав меру про грубі порушення
Черниш Є. М., Шульської О. М.,
Поліщука Д. С., Васькевич Т. А.
і Драги В. І. – все залишається,
як було раніше. Вказані мною
співробітники покривали і покривають правопорушення
і корупцію», – зауважив Віктор
Матковський.
На закінчення Віктор Едуардови ч наголосив: «Дуже
хо т і ло с ь би, що б м іс ьк и й
голова і його команда діяли
зг і дно з українським зако нодавством, а не за своїми
власними переконанн ями.
Прикро, що держава Україна
впевнено займає перше місце
серед країн Європи з розвитку корупції».
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Тема номера

Під Житомиром незаконно
вирізають ліс і труять людей
Микола Корзун

10 серпня 2018
року знову нагадала
про себе ситуація
із вирубуванням
лісу навколо села
Довжик. Цього дня
кілька десятків жителів Довжика на
чолі із активістами
Національного корпусу прийшли до
воріт підприємства
«Аскона-Південь»,
яке тут поселилось
упродовж останніх
десяти років. Люди
скаржаться на викиди від виробництва
пінополістиролу.
Найбільше обурення жителів
приміського села викликане тим,
що підприємство і надалі планує
розвиватися, розширюючи свою
виробничу територію за рахунок
вирубки лісу.

Спочатку в лісі з’явилися
загадкові «садоводи»
Насправді активісти, як і
відзначилися минулої п`ятниці
акцією протесту, порушили
вкрай болючу тему, яка має вже
досить тривалу історію. Складну,
заплутану і… замішану на дикому порушенні будь-яких норм
не лише законодавства, але й
людської моралі. І розпочалася вона із того, що влітку 2011
року тодішній голова районної
адміністрації Житомирського
району Андрій Кулик видав розпорядження про виділення ділянки землі, порослої 70-літним
стиглим лісом, у власність 24-х
громадян, які раптом забажали
займатися під Довжиком садівництвом. Так-так, у лісі поміж
дубів та сосен мали з’явитися садоводи! Менше як за місяць така
собі фірма «Інтерра-Україна»
розробила відповідний проект
із землеустрою щодо відведення земельних ділянок ЗЕМЕЛЬ
ЗАПАСУ Кам`янської сільради
у власність 24-м «садоводам».
Отак несподівано 63-й лісовий
квартал Богунського лісництва
став землями запасу, а Поліська філія Українського науково-

дослідного інституту лісового
господарства та агромеліорації
враз позбулася 2,36 гектара лісових насаджень, якими користувалася ще із 1960-го року. Варто
зауважити, що голос протесту
проти незаконної оборудки
і переведення лісу у стан ріллі
висловили не лише керівники
вищезгаданої науково-дослідної
установи. Зрозуміло, обурилися
і лісівники, а управління Житомирського лісомисливського
господарства подало до суду, де
одразу ж розпочався розгляд
справи про незаконну вирубку
лісу. Ліс розпочали вирубувати
восени 2011 року. Місцеві лісівники, як могли, чинили опір
вирубці дерев, але що могли
окремі люди, коли за лісорубами стояла влада. Нині відомо,
що паралельно із виділенням
землі під ділянки для садоводів
готувалася передача чи продаж
цих ділянок для потреб тодішнього заводу сипучих будівельних матеріалів (це вже пізніше
жителі села Довжик отримали
по сусідству ТОВ «Аскона-південь»). У 2012-му і особливо – на
початку 2013-го року акції протесту під Довжиком набували
все більшого масштабу. Дійшло
до того, що навколо проблеми із
виділенням лісу для садоводів
згуртувався цілий рух патріотичних сил, до якого увійшли
близько двох десятків громадських організацій. Ситуація привернула до себе потужну увагу
ще через одну обставину. Як відомо, у роки Другої світової війни
якраз під Довжиком, в урочищі
Петровському, нацисти страчували десятки тисяч радянських
людей: військовополонених, заручників, партизанів і підпільників, осіб ромської та єврейської
національності. Активісти громадського об’єднання «Пошук»
надали розлогі матеріали про
те, що територія навколо села
Довжик – це ледь не тотальний
цвинтар, який треба обстежити,
дослідити, впорядкувати. Про
те, щоб вдатися до садівництва
у кварталі справжнього і вже стиглого лісу, не могло бути й мови:
для цього треба було докласти
титанічних зусиль, коштів, суто
бюрократичної тяганини тощо.
Але організатори афери із вирубкою лісу та наділами ділянок
під садівництво прекрасно розуміли, що ніяких садів ніхто на
місці так званих земель запасу
не збирається облаштовувати.
Одразу ж після вирубки більш як
тисячі дерев «садоводи» дружно,
через двох житомирян, передали
(чи продали) ділянки розміром

по 9–10 соток кожна одному розпоряднику. Неважко здогадатися, що це був той самий завод
будівельних матеріалів, який одразу (але, звісно ж, за допомогою
розпорядження того ж самого
голови райдержадміністрації
Житомирського району Андрія
Кулика) переоформив садові
ділянки під землі транспорту.
У цьому, власне кажучи, і полягала суть оборудки – афери,
яка відбувалася паралельно із
протестами громадської організації «Громада села Довжик»,
що разом із активістами Руху
патріотичних сил, а також – із
дирекцією вищезгаданої Поліської філії Українського науководослідного інституту лісового
господарства і агромеліорації
наполегливо шукала правди у судових інстанціях. Влада робила
своє, і, очевидно, саме тому Житомирське управління лісового
та мисливського господарства
згодом зайняло відносно вирубки лісу під Довжиком більш
лояльну позицію.

До революції – протести,
а після Майдану –
дивна мовчанка?
Але після сплеску весняних
протестів, коли 8 травня 2013-го
року на вже вирубаній галявині
під Довжиком пройшов грандіозний мітинг проти вирубки,
свавілля і святотатства на місці
масових страт та поховань тисяч
людей, керівництво заводу будівельних матеріалів погодилось
встановити посеред вирубаного
лісу капличку для вшанування
загиблих. Пізніше, коли восени
2013-го в Україні завирували події на Майдані, увага до ситуації
під Довжиком трохи ослабла, але

після перемоги (як нам спочатку здавалося) Революції Гідності
ситуація із нахабним загарбанням території лісових насаджень
мала бути вирішена. Звісно, на
основі відповідних розслідувань,
на основі висновків судів і на
основі відповідних органів влади.
Проте сталося не так, як гадалося. Минув 2014-й рік, Україна
після стогону Майдану відчула
стогін війни; владні посади голів
районних, а також – і обласної
Житомирської державної адміністрації один за одним посідали чиновники із «новими
обличчями», які раніше затято
обіцяли виправити і викорінити
помилки попередників із тавром злочинної влади. Але дивним чином ніхто із керівників
Житомирського району, а, тим
паче Житомирської ОДА, не наполягав на негайному розслідування факту варварської вирубки
лісу, захоплення території під
виробництво будівельних матеріалів. Активісти ще тієї, «домайданної», пори, які не знали,
що таке «пікет на замовлення»
або ж «вахта у залі суду», потроху нагадували новій владі про
те, що ситуацію під Довжиком
все ж таки доведеться вирішувати. Насамперед варто було
скасувати очевидно протиправні
розпорядження голови райдержадміністрації Житомирського
району А. Є. Кулика стосовно
«садоводів», стосовно гри у «землі запасу» та майже казкового перетворення лісового кварталу на
2,36 га ріллі. Варто було запитати
у власників ТОВ «Аскона-Південь» про те, на яких підставах
вони й надалі розширюють свої
виробничі площі на так званих
«землях транспорту», які, своєю
чергою, з’явилися на місці зруба-

них сосен та дубів. Зрештою, мав
розпочатися насправді ГРАНДІОЗНИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС!
Адже більшість учасників протестів 2011–2013 років, на щастя,
ще живі й здорові (окрім вже
померлого директора Поліської
філії УКРНДІЛГА пана Тарасевича, який не дожив до часу
остаточного вирішення питання
щодо захоплення лісового кварталу, вирубки лісу і т. п.). Звісно,
живі і почувають себе у гарному
здравії більшість персонажів земельно-лісової оборудки навколо
довжицького лісу. Той же Андрій
Кулик сьогодні міг би багато розповісти слідчим чи суддям стосовно обставин обгрунтування
виданих ним у 2011 та 2012 роках
розпоряджень. Так само міг би
внести чимало пунктів «із невідомого» і колишній губернатор
Житомирщини Сергій Рижук,
який сьогодні спромігся стати
директором науково-дослідного інституту сільського господарства «Полісся». Тим паче,
що сьогодні є багато людей, які
були свідками та учасниками вирізання лісового масиву. Хоча що
там говорити – за вирубкою і вивезенням лісу спостерігали усі
жителі села Довжик, які щодня
їхали до Житомира та поверталися звідти додому. Але тоді
жителі Довжика вважали, що то
справа активістів, які захищають
пам’ять невинно загиблих жертв
нацизму. Насправді жертвами
афери у довжицькому лісі стали
фактично усі жителі Довжика,
який нині зростає, розбудовується і більшає у всіх напрямках.
Сьогодні село Довжик перебуває
у складі новоствореної Оліївської
об’єднаної громади, яка також
мала б порушувати усім відому
проблему. До речі, активісти,
які 10 серпня 2018-го року намагалися домогтися правди біля
воріт заводу «Аскона-Південь»,
мали б паралельно і особливо
наполегливо вимагати від Житомирської обласної адміністрації
пришвидшення розгляду проблеми села Довжик у сесійних
залах, а тим паче – у залі суду.
У стінах Житомирської ОДА вже
й комісія відповідна створена,
яка провела кілька робочих засідань стосовно справи довжицького лісу. Але все ЦЕ відбувається
карикатурно повільно. Між тим,
страждають люди. І не лише
жителі Довжика, бо викиди, які
відчуваються найпершим чином
по сусідству із підприємством
«Аскона-Південь», відчувають
і житомиряни. Жителі Богунії
знову відчувають подих війни.
Цього разу – екологічної.
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Кримінал

Запланована помста: подробиці
жорстокого вбивства 20-річної
житомирянки Анни Голубенко
Анастасія Ліберман

У Житомирі затриманий 31-річний
чоловік, підозрюваний
у вбивстві студентки,
яка зникла 2 серпня
цього року, визнав
свою провину та розповів про мотиви.
6 серпня до поліції надійшло
повідомлення про безвісне зникнення 20-річної житомирянки.
«6 серпня до Житомирського
відділу поліції звернулася житомирянка із повідомленням про те,
що 2 серпня, зранку, з місця проживання пішла та не повернулася
її донька, 1998 р. н. За попередньою
інформацією, могла поїхати до Києва», – розповідали у поліції.
Вже 8 серпня у другій половині дня тіло дівчини було виявлене
в яру серед будівельного сміття
на околиці с. Бондарців Житомирського району. За висновком
експертів, смерть дівчини настала
через задушення.
«8 серпня у другій половині
дня до поліції надійшло повідомлення про виявлення на околиці
села Бондарці, фактично в яру, під
будівельним сміттям тіла молодої жінки. На місце події виїхали
слідчо-оперативні групи Житомирського відділу поліції, ГУ Нацполіції у Житомирській області
для фіксації всіх обставин події.
На даний час вже однозначно
встановлено, що виявлена жінка
є безвісно зниклою жителькою
обласного центру. Про її зникнення поліцію 6 серпня повідомила
мама, і поліція відповідно до цьо-

го факту розпочала кримінальне
провадження. Зникла 1998 року
народження. На даний час також
можна однозначно стверджувати,
що причиною смерті дівчини було
вбивство»,– інформували у поліції.
Менш ніж за добу було встановлено людину, яка скоїла вбивство.
Це 31-річний житомирянин, який
був знайомий з дівчиною. За словами начальника ГУ Національної
поліції в Житомирській області
В'ячеслава Печененка, вбивця помстився дівчині за те, що саме його
знайома Анна Голубенко, на його
думку, надала необхідну інформацію зловмисникам, які в червні
цього року довгий час утримували
його в гаражі, вимагаючи переоформлення його майна.
«В чому полягає його помста:
30 червня було повідомлення про
те, що викрали чоловіка у м. Києві,
завезли його в гаражний кооператив, і він знайшов спосіб втекти
від злочинців і заявив в поліцію.
Ми також оперативним шляхом
затримали замовника цього викрадення, він наразі перебуває під
вартою, але через деякий час цей
викрадений чоловік з’ясував, що дівчина (Анна Голубенко) його здала
бандитам. Вони були вже давно знайомі. Вийшло так, що вона здала
викрадачам місце його проживання
у м. Києві. Також Анна Голубенко
йому скинула фотографію, де він
зв’язаний викрадачами, і цієї фотографії ні в кого, окрім викрадачів, не
було. З цього приводу він зробив висновок, що тільки вона знала, де він
в Києві мешкає, і лише у цих злочинців могла бути така фотографія,
яка була зроблена в Києві у його
помешканні. Він зробив висновок,
що це безпосередньо вона «навела»
на його слід цих викрадачів»,– розповідає начальник ГУ Нацполіції
в Житомирській області В'ячеслав
Печененко.

У поліції також розповіли, що
31-річний підозрюваний у вбивстві визнає свою вину, ба більше,
це була давно спланована помста:
2 серпня він запросив дівчину на
зустріч та вивіз за межі міста вже
з умислом вбити її.
«2 серпня він її вивіз за межі
міста з умислом вбити. Першо-

черговою його дією було те, що він
приставив до неї пістолет і хотів
змусити випити її лікарську речовину, вона відмовилась, і після
цього він душив її руками. У нього
з першого разу не вийшло, він почав перемотувати її скотчем, вона
довго боролась за життя. Проте
він все-таки свій умисел привів
у дію», – розповів начальник ГУ
Національної поліції Вячеслав
Печененко.

Також у поліції є припущення,
що загибла дівчина і підозрюваний у вбивстві мали стосунки та
разом займались збутом наркотичних речовин.
«Всі подробиці стосунків я не
можу викладати на загал. Не виключено, що вони підтримували
інтимні стосунки і були якось
пов’язані з його протиправними
діяннями – збутом наркотичних
речовин», – розповів начальник

поліції в Житомирській області
В`ячеслав Печененко.
При затриманні у підозрюваного вилучили незареєстрований
пістолет, споряджений гумовими
кулями, було виявлено гранату
РГД‑5 та лікарські засоби, за допомогою яких він робив наркотики
(амфетамін).
У справі також проходять 2
свідки, які, можливо, знали про
тяжкий злочин 31-річного житомирянина.
«Є дві людини, які проходять
як свідки, вони не брали участі
у скоєнні злочину, але не виключаю можливість, що вони будуть
притягуватись до відповідальності
за неповідомлення про особливо
тяжкий злочин. Тому, можливо, до
них мають претензії представники загиблої сторони», – припускає
В’ячеслав Печененко.
Нині чоловіку оголошено про
підозру у вчиненні умисного вбивства та обрано запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою без
права внесення застави. Чоловікові загрожує покарання у вигляді
ув’язнення на термін від 7 до 15 років.

У результаті необачності дорослих
втопилося двоє дітей

На Житомирщині
під час купання на
ставку втопилося двоє
хлопчиків.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської

області, 12 серпня в Овруцькому
районі під час купання втопились
двоє хлопчиків. За цим фактом
розпочато кримінальне провадження та триває встановлення
усіх обставин. Поліцейські застерігають батьків: дозвілля дітей має
бути контрольованим та організованим.

Повідомлення про подію надійшло в обідню пору 12 серпня
з с. Оленич.
«За свідченнями місцевих жителів, двоє дітей, які були без супроводу дорослих, втопились під
час купання у ставку. Хлопчаків
намагались врятувати очевидці
події, діставши їх тіла з водойми,

однак безрезультатно.
Загиблі учні 5 класу, 2008 року
народження, жителі сіл Оленичі
та Хлупляни», – інформують у відділі комунікації поліції.
Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження
та призначено судово-медичні експертизи.

Водночас поліцейські застерігають: дитяча бездоглядність має прогнозовані негативні наслідки. Отже,
аби шкільні канікули були дійсно
цікавими та безпечними для учнів,
шановні батьки, не забувайте подбати про їх дозвілля. Контролюйте, де
дитина знаходиться і чим займається у той чи інший час доби.
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Житомиряни вибороли
золото на чемпіонаті світу
з середньовічного бою
Аліна Бойко

В Україні з 2010-го
року проводяться
змагання з сучасного
середньовічного бою,
а у 2016 він набув статусу неолімпійського
виду спорту.
Чемпіонат світу IMCF 2018 з середньовічного бою цьогоріч проходив у Шотландії. У складі збірної
команди України в одиночних
поєдинках «Щит-меч», обійшовши представників 31 країни світу,
отримав золоту медаль та перемогу житомирянин Василь Назаров.
«Це був дебют для мене особисто і для нашої збірної в тому плані,
що поїхав молодий склад збірної,
який займався всього рік-два, – це
було трохи ризиковано. Склалось
так через те, що не всі хлопці
отримали візу. Це спорт, хлопці

тренуються роками, щоб перемагати, я був за них відповідальний.
Ми брали участь у декількох номінаціях: 5x5 та 16x16 – це масові
номінації, а також в індивідуальних номінаціях – «Щит-меч», в якій
я переміг. Також взяли срібло
в номінації «Щит-меч» в категорії
«жінки», у 5x5 ми вибороли золото,
у 16x16 ми взяли срібло, але лише
тому, що нас було не 16 учасників,
а лише 11», – розповів голова відділення «Айна Бера» у Житомирі
Василь Назаров.
Під час прес-конференції з переможцями заступник міського
голови Вікторія Краснопір привітала збірну України та побажала й
надалі досягати таких висот.
«Ці хлопці, зокрема Василь,
представляють сучасну обдаровану молодь. Коли я дізналась, що
чемпіонат світу проходить в Шотландії, мене переповнювали емоції,
адже це країна, яка має історичні
традиції лицарської поведінки.
Наші українці поїхали в Шотландію (і в складі нашої команди
був житомирянин), які отримали
кубки – це надпочесно. Адже були

країни інші, які славились лицарськими змаганнями та боями, які
цінують історію, а перемогли саме
ми. Це дуже круто», – зауважила
Вікторія Краснопір.
Наразі збірна України готується до чемпіонату світу, який відбудеться у 2019 році в Києві.

Довідково: середньовічий історичний бій – сучасне бойове
мистецтво, що поєднує в собі різні
елементи боротьби, фехтування та
рукопашного бою, під час якого
бійці використовують оптимізовані копії середньовічних лицарских
обладунків.

На старт, увага, руш: 3-й Космічний
напівмарафон буде присвячений
пам’яті Леоніда Каденюка
Аліна Бойко

9 вересня з нагоди
відзначення Дня міста
відбудеться масштабний забіг – Космічний
напівмарафон.
На сьогодні вже відкрита реєстрація для тих, хто готовий долати бігові дистанції.
«Цього року відбудеться вже
3-й за підрахунками Космічний
марафон у нашому місті. З кожним роком ця подія привертає
увагу більшої кількості людей.
Минулого року було близько
3 тисяч учасників з усієї України.
Приємним є той факт, що легкою
атлетикою почало займатись все
більше людей», – розповідає міський голова Сергій Сухомлин.
Цього року напівмарафон
буде носити ім’я Героя України,
першого астронавта незалежної

України – Леоніда Каденюка, який
пішов з життя взимку 2018 року.
«3-й Космічний напівмарафіон буде присвячений пам’яті
Леоніда Каденюка, першого
українького астронавта. В зв’язку
з тим, що до нас зверталась українська бігова спільнота з прохан-

ням марафон, який є наступним
після того, на якому був Леонід
Каденюк, назвати в його честь, ми
вирішили так і зробити», – розповіла начальник управління
у справах сім’ї, молоді та спорту
міської ради Ірина Ковальчук.
На учасників напівмарафону

чекатиме одразу шість дистанцій. Окрім головної – власне напівмарафонських 21 км, можна
буде пробігти на вибір 10 км, 3 км,
1 км або ж 300 метрів, причому
останні дві дистанції – дитячі. Ще
однією досить екзотичною новинкою стане естафета 3x5км+1x6км.
При цьому не буде традиційних
корпоративних забігів.
До у час т і на д ис танц і я х
21,0975 км та 10 км допускаються учасники (чоловіки та жінки)
від 18 років за такими віковими
категоріями:
• 1 категорія: 18–39 років,
• 2 категорія: 40–49 років,
• 3 категорія: 50–59 років,
• 4 категорія: 60 і більше років.
Як відомо, мер Житомира Сергій Сухомлин був госпіталізований
після фінішу на 1-му Космічному
напівмарафоні у 2016 році. Проте
міський голова цьогоріч вже зареєструвався на участь у напівмарафоні. Він обрав забіг на 10 кілометрів.
Загалом реєстрація учасників спортивно-космічного забігу закінчується 6 вересня 2018 року.

КОЛОНКА
Крадіжка електричної
енергії має бути
підтверджена
експертизою
Крадіжка електричної енергії – правопорушення. Але факт
втручання споживача у роботу приладів обліку має бути
підтверджений експертизою.
Роз’яснення з цього питання,
в межах проекту «Я маю право!», надали фахівці Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
Споживач енергії несе відповідальність за порушення
умов договору з енергопостачальником та Правил користування електричною енергією,
виконання приписів державних інспекцій з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної та теплової
енергії згідно із законодавством України.
Факт втручання споживача у роботу приладів обліку,
у тому числі й дій споживача,
які призвели до зміни показів приладів обліку, зокрема
і шляхом впливу магнітного
поля, у разі невизнання ним
такого факту, в обов'язковому
порядку має бути підтверджений експертизою.
Та обставина, що постачальник провів розрахунок
обсягу необлікованої електричної енергії, не позбавляє
його обов'язку довести сам
факт порушення з боку споживача та причинно-наслідкового зв'язку між порушенням
і споживанням необлікованої
електричної енергії (крадіжка
електричної енергії).
Таким чином, енергопостачальник має довести у встан о в л е н о м у п о р я д ку ф а кт
п о ру ш е н н я с п о ж и ва ч а м и
послуг з постачання електроенергії Правил користування
електричною енергією для
населення, що призвело до
використання необлікованої
електричної енергії.
Така ж правова позиція викладена і в Постанові Верховного Суду від 11 липня 2018
року у справі № 336/6535/16ц (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/75345616).
Якщо виникли питання,
за юридичною консультацією звертайтесь до місцевих
центрів та бюро правової допомоги. Їх адреси та контакти ви можете знайти на сайті
http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/
ua/ у розділі «Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Як у Житомирі відзначатимуть
День Незалежності 2018: програма
Журналісти «20
хвилин» за інформацією прес-служби
міськради підготували перелік подій, які
очікують житомирян на святкуванні
27-ї річниці Незалежності.

ЗАГАЛЬНА
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
17–19 серпня

На майданчику біля кінотеатру «Жовтень» (бульвар Новий)
з 20.00 до 23.00, у рамках заходів
до Дня Державного Прапора та
27-ї річниці Незалежності України, проходитиме Фестиваль документального кіно просто неба
Lampa.doc.
Добірка Lampa.doc складатиметься з 11 високоякісних фільмів
виробництва України і Польщі
останніх років, що є учасниками
та переможцями національних
та міжнародних кінофестивалів.
Окрім переглядів планується
серія майстер-класів, на яких
йтиметься про історію документалістики, сучасні тенденції в документальному кіно, та секрети
його виробництва. Відбудуться
зустрічі з молодими режисерами,
лекторами та викладачами альтернативних шкіл документалістики.

кладання квітів до могил загиблих
воїнів АТО.

23 серпня

24 серпня

З урочистого підняття Державного Прапора України на
майдані імені С. П. Корольова
о 9.00 у Житомирі розпочнуться
заходи до Дня Державного Прапора. А вже через годину о 10.00
на Смолянському кладовищі відбудеться мітинг та урочисте по-

У церквах та храмах міста
о 8.00 відбудеться молебень за
Україну.

Дім української культурі

12.00 – «Тут живе душа» – презентація оновленої ляльки-мотанки. Найбільша лялька-мотанка

висотою 3 м 50 см, виготовлена зі
збереженням правильних і точних
пропорцій та згідно з українськими традиційними правилами народної творчості. Занесена у Книгу рекордів України.
12.00–16.00 – «Гостинна світлиця» – двір Дому української культури перетвориться на справжню
українську світлицю, де гостинно
пригощатимуть українськими
традиційними смаколиками, навчатимуть вишивки, мереживоплетіння, виготовлення оберегів,
гратимуть у народні рухливі ігри.
Легенди, загадки, обряди, пісні та
танці – все, як у справжній українській щедрій господі!
14.00 – «Обереги, що не губляться у віках» – відкриття експозиції унікальної колекції поліських рушників, яку зібрала
небайдужа людина, патріотка
нашого Полісся, проста жителька
села Велика Фосня Валентина Федорівна Галкіна. Авторка колекції
Валентина Галкіна розповість не
просто про рушники, а й про тих
людей, що їх вишивали. 261 рушник нині є в її колекції. Поруч із
рушниками ви знайдете і сорочки,
і спідниці, і фартухи. Особливе
місце займають ткані рушники
Овруччини. Ціла композиція із

ляльок, вбраних у вкраїнські строї,
привабить відвідувачів виставки.

«Третє небо», «Горчиця», «Три
мости», «Юга Біт».

На Михайлівській

Майданчик біля арки
міського парку культури та
відпочинку імені Ю. Гагаріна

11.00 –20.00 – майстер-класи з декоративно-прикладного
мистецтва та гончарної справи,
миттєве фото на згадку «Україна.
Народжені вільними». Аква-грим,
різноманітні фотозони, ігри, вікторини, квести.
14.00–16.00 – мистецький захід
«Маленькі зірочки Житомирщини».
16.00 – презентація книги «Він
був справжнім» (Спогади про Якова Зайка).
17.00 – написання диктанту
національної єдності. Масовий
диктант з української мови на
День Незалежності України. Запрошуємо всіх долучитися до
написання диктанту 24 серпня
о 17.00. Попередня реєстрація
обов'язкова.
18.00 – «Сильні духом» – спільне виконання українського танцю
«Гопак».
19.00 – концертна програма
«Молоді та гучні» за участі молодіжних гуртів «Ловець снів»,

12.00–16.00 – рекреаційні локації на галявинах парку.
15.00 – розважальна програма
для сімейного відпочинку «Народжені вільними».
17.00 – мистецький марафон
«Українські мальви».
20.20 – «Танцюй драйвово! Вільно! Незалежно!»
Музичні візерунки від естрадно-духового оркестру «Сурми Полісся» та танцювального аматорського клубу «Ретро».

Літній театр «Ракушка»:

16.00–22.00 – Патріотичномистецький захід «Мирний Житомир – єдина країна 2018».

25–26 серпня
Вулиця Михайлівська
10.00 – шаховий фестиваль «Незалежність – 2018».
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Точка зору

Чиновники Житомира
ополчились против детей
6 августа 2018 года состоялось второе заседание
рабочей группы по моему
заявлению от 11.07.2018.
О чём шла речь на этом заседании. Секретарь горсовета Наталья Чиж – глава рабочей группы и член исполкома Александр
Блощинский (член группы) посетили семью
Даринки Макарчук в селе Листвин Овручского района. Пообщавшись с мамой, папой,
братьями и сестрами Даринки, убедились,
что с девочкой и её семьёй всё в порядке.
Представители Житомирского горсовета убедились в том, что Даринка здорова и благополучна. Хочу обратить внимание на то, что
в моём заявлении речь шла не сколько
о педофилии и изнасиловании девочки
(этим должны заниматься правоохранительные органы), речь шла, в основном, о том, что работники социальных
служб и воспитатели Коберник и Круглов 11 апреля 2018 года оставили детей
в опасности одних. Именно этот вопрос
и поднимался на заседании рабочей группы.
Другое дело, что именно этот вопрос не был
освещён в средствах массовой информации,
в частности в статье Житомиринфо.
Блощинский, член Житомирского горисполкома, сказал, что в украинском законодательстве не предусмотрено круглосуточное
присутствие воспитателей вместе с детьми.
Руководитель центра социальной защиты
Житомирского горсовета Юрченко сказала, что
это нормальный процесс, когда дети остаются
одни без воспитателей. Однако если поступает в социальные службы сигнал о том, что
ребёнок у родителей находится без присмотра
один, таких родителей лишают родительских
прав, а ребёнка передают под опеку государства те же самые социальные службы. Но во
время заседания рабочей группы работники
житомирских социальных служб вдруг не
усмотрели ничего плохого в оставлении ночью
без присмотра взрослых не одного, а десятка
детей! По словам Егоровой, воспитателя другого детского дома семейного типа, расположенного по соседству, Коберник и Круглов
оставляли детей без присмотра не только
ночью 11 апреля 2018 года, но и отсутствовали с 4 по 9 июня 2018 года – были на свадьбе
в Одессе, свои фото за этот период Коберник
и Круглов выложили в социальные сети. Также Коберник и Круглов отсутствовали с 22
по 24 июня – ездили на свадьбу в Любарский
район, об этом тоже свидетельствуют фото
в соцсети. По словам соседей, эти два воспитателя постоянно отсутствуют, дети
в их доме предоставлены сами себе. Поэтому возникает вопрос: мы, налогоплательщики,
платим огромные деньги на каждого ребёнка
этим воспитателям за то, что они смотрят за
детьми. Детский дом семейного типа – только
красивое название, оболочка, а воспитатели
бросают детей в опасности и уезжают развлекаться по свадьбам, по морям, и при этом они
не несут никакой ответственности, а просто
получают деньги за детей. Речь идёт именно
о детском доме семейного типа Коберник
и Круглова. А сотрудники госслужб по делам
детей Житомирского горсовета поддерживают
таких горе-воспитателей и сами ведут себя
по отношению к детям точно так же. На за-

седании в качестве свидетеля был опрошен
несовершеннолетний Денис Кальчук, бывший
воспитанник детского дома семейного типа
Коберник и Круглова. Руководитель центра
социальной защиты Житомирского горсовета
Юрченко начала грубить мальчику, пыталась
подавить морально волю этого несовершеннолетнего. Я требую, чтобы Юрченко также
была уволена со своей должности, потому что
она не имеет права работать с детьми. Денис
рассказал о том, что Коберник и Круглов
украли его личные деньги, а потом по его
требованию вернули лишь малую часть.
Поэтому он написал заявление о хищении
личных денежных средств в прокуратуру.
Мальчик также написал жалобу на имя губернатора Гундича, лично был у него на приеме
и жаловался на то, что его, здорового, отправили в противотуберкулёзный санаторий на
Богунии, где ежедневно пичкали лекарствами
против туберкулёза, чем нанесли существенный вред его здоровью. А пока его не было
в доме семейного типа, Коберник и Круглов
получали его деньги. Он усматривает в этом
злой умысел. Во время заседания возле Дениса вынуждены были выставить охрану от
нападений Коберник, которая после разговора
с юношей срочно покинула зал заседаний
рабочей группы.
На заседании было рассмотрено также
заявление Галины Чижовой о том, что Коберник избила воспитанницу, сломала девочке
нос. Девочка пожаловалась в полицию, сняла
побои, предоставила рентгеновские снимки
к делу. Из десяти членов рабочей группы на
заседании присутствовало всего 4 человека, включая меня. Конечно, вопрос о детях
никому не интересен, это же не земельный
вопрос! По земле все бы пришли. Журналисты подсказали мне, что госслужацие не
защищают Коберник, они защищают себя
и свою бездеятельность и безответственность.
Глава группы Наталья Чиж сказала, что расформировывать детский дом семейного типа
Коберник Круглова мы не будем. Я же как
член рабочей группы считаю, что у таких
горе-воспитателей нужно отобрать детей
и передать их в другие благополучные
дома. Тем более, Коберник и Круглов детей
не воспитывают, а бросают их на произвол
судьбы. А госслужащие Пашко, Библа, Иваницкая и Юрченко должны быть уволены со
своих должностей, потому что они:
1) оставили детей в опасности;
2) никак не отреагировали на то, что творят Коберник и Круглов;
3) утверждают, что можно оставлять детей одних без присмотра, можно врать на
суде, можно использовать и предоставлять
суду фальшивые документы. Я имею в виду
справки об отсутствии у Даринки Макарчук
отца, матери, братьев и сестер, которые были
подписаны Хилевичем – председателем Листвинского сельсовета. На основании этих
фальшивых справок Даринка Макарчук до
сих пор имеет статус сироты, ей выдали медкарточку как сироте. Руководитель центра
социальной защиты Житомирского горсовета
Юрченко цинично и откровенно заявила:
«Ну и что, что у Даринки Макарчук есть родители, по нашим документам она всё равно
сирота». Юрчук полностью профнепригодна!
Иваницкая, которая лгала на суде, что Даринка – сирота, также профнепригодна! Библа

объяснила мне, что 11 апреля она покинула на
произвол судьбы ночью десяток детей потому,
что у неё дома без присмотра находился её
родной ребёнок. Детей оставили ночью одних
в опасности не просто люди, а госслужащие,
призванные этих детей защищать и отстаивать их интересы. Вот о чём шла речь в моем
заявлении от 11.07.2018 года – рассмотрении
вопроса о непрофессиональном поведении
госслужащих и воспитателей детского дома
семейного типа Коберник и Круглова. Депутат горсовета Гринишина, которая также
занимается делами детей, очень странно
повела себя. Когда зашла Коберник, Гринишина начала с нею обниматься при членах
рабочей группы, показывая тем самым свое
пристрастное отношение, а потом покинула
зал заседания рабочей группы. Зачем тогда
Гринишина давала согласия на включение
её в эту рабочую группу?
Благодаря многострадальной Даринке Макарчук все узнали о страшных преступлениях, творящихся с молчаливого
согласия вот таких госслужащих и депутатов Житомирского горсовета.
Воспитатель Коберник пишет заявления
в полицию о том, что родители плохо воспитывают Даринку. Откуда Коберник может
знать, как воспитывают девочку, если ребёнок
находится в селе Листвин за 190 км от Житомира? Возбудили уголовное дело по этому
поводу, но следователь дело закрыл. Второй
раз Коберник написала заявление 13.06.2018
в ювенальную полицию Житомирской области. Те перенаправили заявление в Овруч
13.06.2018. Того же дня следователь из Овруча
взял двух понятых и поехал с ними за 40 км
в село Листвин, где написал протокол и акт
о том, что родители не воспитывают Даринку
Макарчук духовно. 13.06.2018 этот протокол
передали в суд. Как быстро «слепили» дело!
26.06.2018 состоялось судебное заседание, где
было вынесено решение, что Даринка Макарчук плохо воспитывается в семье духовно.
В августе будет заседание апелляционного
суда в Житомире. Словечанский сельсовет,
территориальная громада которого включает село Листвин, вынес решение о том, что
Даринка содержится в хороших условиях
и семья Макарчук – хорошая сельская семья,
дети ухожены, и отбирать у них ребёнка
нельзя. В то же время Коберник подала заявление в Верховный суд о том, что решение
Житомирского апелляционного суда о возвращении ребенка родным родителям было
неправильным. Жажда, усилия отобрать
ребёнка у родных родителей не прекращаются. Третий год судов против
этой семьи и этой маленькой девочки!
Заявление матери об изнасиловании ребёнка
не рассматривают, следственных действий
не проводят. Вся эта система показала свою
порочность. Житомирские власти, вместо
того, чтобы вскрыть нарыв – публично разобраться с нарушителями закона, пытаются
скрыть это всё. Дают в СМИ неправдивую
информацию, делают виноватыми журналистов, активистов, но факты говорят о том,
что городские власти пытаются оставить на
своих местах воспитателей, бросающих детей
в опасности, безответственных госслужащих,
не выполняющих свои обязанности, и, таким
образом, подрывают сам институт Украинской Государственности. Потому что Госу-

дарство призвано защищать своих граждан.
Я думаю, что финал будет ещё интереснее.
Не бывает так, чтобы галушки выкипели,
а вода осталась.
P.S: Наталья Чиж, секретарь Житомирского горсовета, и член Житомирского горисполкома Александр Блощинский съездили
в село Листвин Овручского района и увидели
полное благополучие семьи Макарчук. Эти
материалы мы передадим в суд, который
состоится в Житомире по протоколу полиции. Таким образом, произошло очередное
чудо: подложили ребенку Даринке Макарчук
подушечку, потому что слова Натальи Чиж
о благополучии семьи Макарчук есть охранная грамота для этой крошечной девочки.
Очень хорошо также сказал Александр
Блощинский: «если подтвердится факт того,
что ребёнка (Дениса Кальчука) пичкали
в «Лесном береге» противотуберкулёзными препаратами, то я лично буду требовать
расформирования детского дома семейного
типа Коберник и Круглова».
Поражает хамское поведение Коберник и Круглова во время заседания
рабочей группы. Коберник хамила главе
рабочей группы в лицо и за спиной, не
отвечала на вопросы и ушла в начале
заседания рабочей группы.
Я так понял, что у Коберник есть какие-то
высокие покровители, а может, эти покровители находятся в Житомирской полиции?
Я думаю, что журналисты раскопают и это.
Кому-то же понадобилась именно Даринка,
другие дети семьи Макарчук никого не интересуют. И уже работают нагло, открыто,
цинично плюют и в прямом, и в переносном
смысле на семью Макарчук, на журналистов,
на общественность и даже на Житомирский
горсовет в лице членов рабочей группы, созданной согласно распоряжению мэра Житомира № 597 от 11.07.2018 г.
Александр Коцюбко – награжденный
нагрудным знаком «Відзнака» за заслуги
перед городом Житомиром
Я так подписался для того, чтобы мне не
тыкали госслужащие и депутаты – почему
я занялся этим вопросом. Это моя прямая
обязанность как человека, имеющего такой
статус, защищать души маленьких человечков.
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Як правильно вибрати
вікна для будинку мрії:
поради експертів
Вибрати вікна для будинку – це відповідальне
завдання. Адже саме від
правильності підібраних
конструкцій буде залежати
мікроклімат приміщення
та ваш затишок і комфорт.
Вікна – це не лише оформлення віконних отворів, але і забезпечення певними
технічними характеристиками: звукоізоляцією та теплозбереженням. Якщо
конструкції вибрано невірні, то ви будете
переплачувати за опалення та кондиціонування будинку.

Дизайн вікон приватного будинку

Розробка зразків віконного заповнення
повинна відповідати зовнішньому вигляду
будівлі і його внутрішньому заповненню.
Успішне зовнішнє оформлення віконного отвору з боку приміщення перетворює загальне сприйняття його стану. Від
вікон залежить освітленість приміщення
і його атмосфера. Класичний білий колір
вікон не завжди задовольняє архітектурні вимоги. Віконний профіль стали покривати плівкою в кольори різних порід
дерева. Покриття змінює забарвлення
профілю, підвищує якість поверхні, і затребуваність різко зростає. Матеріал для
віконних прорізів залежить від матеріалів

спорудження будинку.
Усадку будинків з дерев’яних конструкцій неможливо передбачити ні за часом, ні
за ступенем опадів. Будівлі з інших матеріалів дають усадку, але помірну за часом
і ступенем осідання. Дерево в будівництві
змінює свою структуру під дією зовнішньої температури. Віконні і дверні отвори
першими змінюють свою форму і розміри.
У будинках, що дають усадку, перед заповненням прорізів роблять дерев’яне обрамлення по всьому периметру. Простір між
віконною рамою і косяком заповнюють
матеріалом, який володіє пластичністю
і не дає тріщин при усадці будівлі.

Висота вікон

На стадії проектування будинку майбутні власники висловлюють побажання
мати панорамні вікна з живим сонячним
світлом. Архітектурні рішення таких проектів складно втілювати в життя.
Віконне наповнення повинно бути
міцним і надійним. Міцні алюмінієві
конструкції з тривалим гарантійним використанням найбільше підходять для
панорамного скління. Профіль з алюмінію
простий в установці і сервісному обслуговуванні. Конструкція не привертає до себе
уваги, але прикрашає будинок.
Віконні стулки можуть мати три способи провітрювання приміщення:

• відкидний (спрощений варіант)
• паралельно-зсувне відчинення вікна
• вертикально-зсувне відчинення вікна
За вартістю ці варіанти значно відрізняються один від одного. Ціна і якість допоміжних матеріалів грають головну роль.

Зниження шуму
і збереження тепла
Підтримання здорового мікроклімату
у приміщенні – одне з основних завдань
вікон. Для його вирішення підберіть разом з фахівцем такі рами і склопакети, які
стануть оптимальним рішенням саме для
вас – з урахуванням бажаної звукоізоляції і клімату в регіоні. Звертайте увагу на
показники збереження тепла і зниження
шуму. Теплозберігаючі моделі, як правило,
коштують більше звичайних, але істотно
економлять витрати на опалення – а значить, окупляться вже через кілька років. Для
того, аби не помилитись з вибором, надайте
перевагу металопластиковим вікнам.

Безпека

Гармонійний інтер'єр неможливий
без турботи про безпеку, це стосується
величезною мірою і віконного блоку.
Для захисту наймолодших членів сім'ї
виробники пропонують спеціальні замки
baby-stop, що блокують відкриття стулки.
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Для пухнастих улюбленців винайдена сіткаантикішка. Дорожчі моделі вікон передбачають і захист від злому.

Захист від сонячних променів

Ще одна актуальна проблема, яку з успіхом може вирішити сучасне скління, – надлишок сонячних променів. Спеціальне скло
вміє блокувати тільки ультрафіолет, без
шкоди для природного освітлення. Тоновані
або дзеркальні вікна не тільки відіб'ють
світло, але і захистять вашу приватність.
Моделі із вбудованими жалюзі допоможуть
сховатися і від сонця, і від цікавих поглядів.
Крім очевидних переваг, у моделей із сонцезахисними властивостями є і ще один плюс:
теплої пори року вони допомагають знизити витрати на охолодження приміщення.

Колір

Зовсім не обов'язково вікно повинно
бути білим. Залежно від колірної гами фасаду та інтер'єру, а також від ваших особистих
переваг можна підібрати практично будьякий відтінок рами. Причому кольори для
зовнішньої і внутрішньої сторони можуть
бути різними. Є й інші варіанти декору –
ламінація під дерево, метал або камінь,
ефект зістареної поверхні та інші.

Стиль

Скління вносить вагомий вклад у загальне сприйняття обстановки, тому підбирайте вікна, які будуть найбільш органічно
виглядати у вашому домі. Для мінімалістичних і скандинавських квартир підійдуть
лаконічні моделі, для елегантних інтер'єрів
краще зупинитися на більш витончених
рамах з відповідним дизайном і вишуканою
фурнітурою. В інтер'єрах у стилі хай-тек
гармонійно будуть виглядати вікна з інноваційною конструкцією, де вся лицьова поверхня стулки складається з єдиного скла.

Види пластикових вікон:
класифікація за формою рами
Завдяки великій різноманітності профілів, пластикові вікна тієї чи іншої конструкції можуть легко вписатися у будьякий інтер’єр приміщення. Про те, на що
найперше потрібно звернути увагу при
виборі металопластикових вікон, розповідає
регіональний менеджер компанії з виробництва та встановлення металопластивоких
конструкцій ТОВ “ІнтерПласт” Сергій Борисович Русілов
«Для того, щоб правильно обрати металопластикові вікна, потрібно звернути увагу
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на кількість камер у металопластиковому
профілі, а також на товщину склопакету,
який у нього ставиться. Якщо це середній
сегмент, то береться 4–5-камерний профіль,
і склопакет 2-камерний з енергозберігаючим склом. Якщо це сегмент дорожчий –
можна обирати 6-камерний профіль і навіть вище, тоді склопакети потрібно обрати
вже габаритніші. Від товщини профілю та
склопакету залежить теплозбереження та
звукоізоляція. Обов’язково потрібно обирати надійну фурнітуру, яка буде забезпечувати довгий та якісний строк служби
вікон», – радить регіональний менеджер
компанії з виробництва та встановлення
металопластивоких конструкцій ТОВ “ІнтерПласт” Сергій Борисович Русілов.
При цьому вибір таких виробів здійснюється з урахуванням архітектурних особливостей і функціонального призначення
будівлі, що обумовлено багатством форм
рам, найбільш поширеними з яких є:
• прямокутні: така форма користується
підвищеним попитом серед споживачів,
оскільки прекрасно підходить для будівель
будь-якого типу, починаючи від складських
приміщень і закінчуючи котеджем або
квартирою;
• арочна: найбільш затребувана серед
власників заміських будинків. Такі вікна
мають більш естетичний зовнішній вигляд
порівняно з виробами прямокутної форми
і вимагають посиленої уваги при установці
через свої конструктивні особливості;
• трапецієподібні: за своїм зовнішнім
виглядом вироби даної форми чимось нагадують попередній варіант, за тим лише
винятком, що їх конструкція трохи простіша. Через це процедура установки вікон такого типу менш трудомістка і може
здійснюватися як до, так і після проведення
робіт із внутрішнього оздоблення будинку;
• круглі або овальні: вироби такої специфічної для вікон форми використовуються для втілення в життя дизайнерських
фантазій. Основна область застосування –
будинки, виконані під старовину, горищні
приміщення;
• еркер: подібна форма використовується в тому випадку, коли є необхідність
у з’єднанні вікон під кутом. Це може бути
обумовлено як оригінальним дизайнерським рішенням, так і архітектурними
особливостями будови.
Відзначимо, що матеріал для вікон
ПВХ – дуже пластичний і дозволяє створювати конструкції різних форм. Це,
у поєднанні з надійністю і довговічністю
профілю з полівінілхлориду, дозволяє

дизайнерам втілювати в життя найсміливіші рішення, підкреслюючи тим самим
індивідуальність будівлі.
Однак, крім естетичних властивостей,
у вікон є ще й функціональне призначення –
можливість провітрювання приміщення.
Саме тому, крім форми рами, металопластикові вікна прийнято розділяти ще й за
типом відкривання стулок.

Класифікація вікон
за способом відкривання
Вікна хорошої якості, крім різноманітності форм своєї конструкції, також поділяються і за способом відкриття стулок.
На сьогодні існують наступні модифікації
виробів даної категорії:
1. Глухі, які представляють собою стаціонарну нерухому конструкцію. За допомогою вікон даного типу забезпечується
збільшення показника природного освітлення, і застосовуються вони для скління
великих площ. Як правило, встановлюються
такі вироби в технічних приміщеннях або
хмарочосах, де присутнє влаштування
примусової вентиляції (згідно з вимогами
безпеки). Основною перевагою даного типу
вікон є їх відносно невелика вартість;
2. Поворотні, що мають здатність відкриватися як всередину, так і назовні, тобто
у двох найбільш зручних для споживача
напрямках. Через свою простоту такий
варіант є одним з найбільш поширених
при склінні офісних або виробничих будівель (якщо це передбачено дозвільною

документацією);
3. Відкидні конструкції, особливість
яких полягає в тому, що відкриваються
вони тільки зверху. Задля забезпечення
високого рівня безпеки встановлюються
вікна відкидного типу, як правило, в дитячих кімнатах, а основною їх функцією є
забезпечення припливу свіжого повітря.
До недоліків таких виробів можна віднести досить проблематичне їх очищення із
зовнішньої сторони;
4. Вікна поворотно-відкидного типу.
Подібні конструкції можна віднести до
категорії найбільш затребуваних серед
сучасних споживачів. Як можна здогадатися з назви, такі вироби об’єднують в собі
переваги вікон поворотного і відкидного
виду. Іншими словами, людина сама може
вибрати необхідний їй спосіб відкривання
за допомогою фіксації ручки в тому чи іншому положенні, що сприяє підвищенню
показника енергоефективності будинку;
5. Розсувні, що встановлюються, як правило, у приміщеннях з невеликою площею.
Вікна даного типу не займають багато місця
при відкриванні, проте одним з основних
недоліків подібних виробів є погані теплоізоляційні властивості. Використовуються
такі конструкції в основному для скління
балконів і лоджій.
Як бачите, однозначної відповіді на запитання, які вікна краще, не існує. В даному
випадку тут все залежить від уподобань
споживача, архітектурних і експлуатаційних особливостей приміщення, а також від
фантазії дизайнера.
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Політична арена

Вилкул: В 2017 заробитчане
дали Украине в 4 раза больше валюты,
чем иностранные инвесторы
Один из лидеров
украинской оппозиции Александр Вилкул заявил на своей
странице в Facebook:
«С такой безграмотной властью надо сократить Минэкономики и создавать Министерство
по делам заробитчан. Без их
валюты курс доллара давно бы
уже превысил 30 грн». Обращаясь к людям, он предложил подумать, в чьих интересах работает
власть, которая четвертый год
«вышвыривает людей за границу»
и не дает принять пакет законопроектов Оппозиционного блока
по выводу страны из кризиса, созданию рабочих мест с достойной
зарплатой, а также снижению
тарифов и цен.
Вилкул привел данные: «В 2017
наши люди, которых эта власть
лишила на родине работы и воз-

можности прокормить свои
семьи, перевели из заграницы
около 10 млрд долл. За это же
время иностранные инвестиции
составили лишь 2,3 млрд долл».
Оппозиционер отметил: «Но
за каждым долларом, который
украинцы зарабатывают в Польше, России, Германии и других
странах, стоят такие глубокие
проблемы, как дети, которые растут без родителей, разрушенные
семьи, жизнь в нечеловеческих
условиях…».
Также он поднял вопрос о том,
что гастарбайтеры могут в результате «пенсионной реформы» лишиться пенсии. «Эти люди платят
налоги там, за границей, а значит,
у них не будет пенсии. Когда через
10–15 лет они войдут в пожилой
возраст, из-за нынешней «пенсионной реформы» они не смогут ее
получать. Потому что для выхода
на пенсию в 60 лет им надо будет
иметь 35 лет страхового стажа.
А, понятное дело, у уехавших

много лет нет никаких записей
в трудовой книжке».
Вилкул акцентировал: «Если
не изменить ситуацию, большинство из уехавших 8 млн человек не

только не вернутся, но и заберут
к себе своих детей».
Оппозиционер последовательно требует от руководства
Рады поставить на голосование

вопросы, решения которых ждут
миллионы украинцев, – восстановления мира, поддержки
промышленности для обеспечения людей работой, а также
реального, а не инфляционного
роста зарплат и пенсий, когда
мизерное повышение съедается ростом цен и тарифов. Александр Вилкул вместе с коллегами
из Оппозиционного блока подал
в парламент соответствующий
пакет законопроектов в рамках
стратегии «Новая Индустриализация», но власть блокирует
его принятие.
Напомним, ранее Вилкул подчеркнул: «После победы на выборах мы снизим тарифы (себестоимость газа украинской добычи – до
2 тыс. грн за тысячу кубометров,
продают нам его уже почти по
7 тыс. грн, а хотят поднять до
11 тыс. грн). А субсидии сделаем
социально справедливыми. Тепло
в домах должно быть естественной
вещью, а не роскошью».

Цікавинки Радомишльської ОТГ:
реліктові дерева, дендропарк,
дерев’яна школа, замок Радомисль
Історичні пам’ятки,
природні дива та
креативні люди – це
багатство радомишльської громади на
Житомирщині.
Сьогодні всі ці туристичні
принади місцева влада об’єднала
у маршрут «Радомишль – унікальне
місто з глибини віків».
Цей маршрут передбачає відвідини об’єкту «Криниченька», де
ростуть реліктові дуби віком понад
500 років, під якими, згідно з місцевою легендою, відпочивав сам
Богдан Хмельницький. Тут можна
доторкнутись до історії, побачити
силу природи, яка за півтисячоліття виростила могутні дерева, та
відпочити від міської метушні на
облаштованих майданчиках.
Далі туристам пропонують
відвідати місцевий музей флори
та фауни, який знаходиться на
території дендропарку. Рідкісні
породи дерев, унікальний розарій

та декоративний басейн, а ще сотні видів рослин та приємні люди
допоможуть максимально наблизитись до природи і принаймні
на декілька годин забути тисняву
«бетонних джунглів».
«Громада надзвичайно зелена,
і сьогодні ми акцентуємо увагу туристів на можливості відпочинку
на лоні природи. У наших селах
і власне у самому Радомишлі є
всі умови для цього», – переконує
Олена Яцківська, фахівець Радомишльської ОТГ.
Також у музеї флори та фауни
можна побачити унікальну колекцію метеликів із 280-ти різновидів.
Далі Радомишльський народний
краєзнавчий музей із двома тисячами експонатів, зібраних у шість
експозицій, які розкажуть історію
древнього міста від перших людей,
які заселили ці краї, до сьогодення.
Потім маршрут туриста веде
до символу міста – Водонапірної
вежі, якій цього року виповниться
120 років. З висоти понад 30 метрів
перед мандрівником відкриється
краєвид на все місто Радомишль.
Крім вежі, любителям історичних

пам’яток у місті варто відвідати
Свято-Миколаївський храм 1864
року будівництва, який розписаний за ескізами Володимирського
собору у Києві.
Але ключовим у маршруті є
історико-культурний комплекс
«Замок Радомисль», в якому ви
побачите перший у світі музей
української домашньої ікони та старожитностей. Ландшафтний парк,
старовинна трапезна, бутік-готель,
обрядова, концертна та камінна
зала, майстер-клас з виготовлення
паперу – все це дозволить туристу
поринути в атмосферу середньовічної України.
«Традиції та атмосферність – це
найкращі супутники для туристів.
У громаді ми працюємо для максимально комфортного перебування
гостей та створюємо можливість
отримати нові емоції та враження»,– наголосив Володимир Тетерський, голова Радомишльської ОТГ.
На другий день мандрівки туристам пропонують відвідати садибу унікального пасічника в селі
Глухів, де у спеціально обладнаних
будиночках можна пройти сеанс

бджолотерапії та придбати різні
продукти бджільництва. А також
дослідити мистецький маєток
в селі Ставки «Садибу XVIII століття польських графів ДунінихВонсовичів».
Двоповерхова будівля з каменю та цікавими архітектурними
елементами, виставковий зал, де
відбуваються художні виставки та
фотопленери, діюча найстаріша
дерев’яна школа (123 роки від дня
заснування) – і все це на території
колишньої графської садиби Дуніних-Вонсовичів.
Таким чином, за два дні турист

матиме можливість ознайомитись
із історичними маєтностями громади та побачити унікальні природні пам’ятки, переночувавши
у комфортному місцевому готелі.
Нагадаємо, що 6 серпня за ініціативи Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування,
створеного програмою «U-LEAD
з Європою» та Мінрегіоном, відбувся ярмарок туристичних пропозицій Житомирщини, на якому
громади презентували напрацьовані туристичні маршрути для
туроператорів та представників
туристичних агентств.
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Почути Україну.
Як розвивається
сучасна музика?
У липні україномовна пісня вперше
очолила чарт кліпів
в українському сегменті YouTube. Нею
стала композиція
«Плакала» гурту
KAZKA, яка набрала
10,5 млн переглядів
і випередила російськомовних виконавців.

стало з’являтись багато молодих
українських артистів, які воліють
працювати самостійно і завойовують популярність через YouTube
та соціальні мережі.

Україномовне радіо

Важливу роль у розвитку
української музики зіграло запровадження мовних квот на радіо
і телебаченні, які у 2016 році схвалив глава держави. Відповідно до
закону, частка пісень українською
мовою в радіоефірі має складати
не менше 30%. Після набуття законом чинності в експертів виникало чимало запитань. Чи зможуть

« Х і т F M», «К i s s
FM», «Radio ROKS»,
«Relax», «Русскоє
Радіо Україна» та
«Мелодія FM», зазначає, що квоти
стали справжнім
випробуванням для
нішевих радіостанцій.
«Очевидно, що
для масового формату є більше музичного матеріалу,
ніж для нішевого.
Том у п рог рамн і
директори змушені

Цей маленький, але важливий
успіх української пісні зайвий раз
привернув увагу до вітчизняного
продукту. Експерти Центру громадського моніторингу та контролю вирішили з’ясувати, чим
живе сучасна музична індустрія
України.

якість ефіру і ми втратимо слухача, абсолютно не виправдались.
Навпаки – ефір став ще прикольнішим», – запевняє генеральний
директор «ТРК «Люкс» Роман
Андрейко.

Розірвати залежність

За даними аналітичної компанії Kantar TNS, улюблений
музичний стиль українців – популярна музика. Їй віддають перевагу більше ніж 50% опитаних.
Заразом у вподобаннях українців
до останнього часу переважала
зарубіжна і російська «попса»,
а музика, зроблена в Україні, залишалась у меншості. Серед причин: засилля іноземного контенту, недостатня кількість і якість
українських пісень, монополія
«старожилів сцени» на ефіри та
концерти.
Ситуація стала змінюватись
після початку російської агресії.
Музиканти, які виступали в окупованому Криму або публічно
підтримували анексію та війну,
втратили можливість виступати
в Україні. Заборону на в’їзд до
країни на 3 або 5 років отримали
понад 120 іноземних артистів.
Розірвавши зв’язки із російською сценою, українська музична індустрія почала розвиватись
самостійно. Поштовх для розвитку
отримали власні продюсерські
центри, до функцій яких, як правило, входять піар-супровід, запис
і випуск музики і відео, менеджмент артистів. Найбільш успішніші з них: Mozgi Entertainment,
Secret Service Entertainment
Agency, Mamamusic, Kruzheva
Music та Susy Production. Водночас

Свіжа кров

українські радіостанції виконувати квоти, чи не буде спротиву
або нестачі українського контенту?
Однак результати моніторингу
Нацради з питань телебачення
і радіомовлення показали, що за
перший рік дії квот загальнонаціональні радіостанції не тільки виконали норму, а й перевищили її.
«Обсяг пісень українською
мовою в середньому по загальнонаціональних радіостанціях досяг
39%, тобто майже 40%. При тому,
що закон вимагає лише 30%. Це
дуже хороший показник», – відзвітував член Нацради Сергій
Костинський.
У самих радіохолдингах зауважують, що намагаються сумлінно
виконувати квоти, хоча залежно
від формату радіостанції це не
завжди просто. Ігор Чернишов,
голова правління однієї з найбільших радіогруп України «ТАВР
Медіа», до складу якої входять

або частіше повторювати українські хіти, які й так були в ефірі,
або ставити ті пісні, які не зовсім
пасують цим радіостанціям», –
пояснює Чернишов на прикладі
станцій «Кiss FM» та «Relax».
Водночас у радіогрупі «Український Медіа Холдинг», до складу
якої входять «Авторадіо», «Ретро
FM», «Наше радіо», «Europa Plus»,
«Радіо Пятница», «Lounge FM»,
«Голос Столиці» і «Джем FM», зазначають, що вже адаптувались
до нових стандартів і готові до
переходу на завершальний етап
квотування, коли частка українських пісень має складати 35%.
«Запровадження мовних квот
додало роботи продюсерам, виконавцям і студіям звукозапису,
тобто українська індустрія шоубізнесу отримала друге дихання.
Тому побоювання, які висловлювали представники деяких радіохолдингів, що нібито знизиться

Радійники зауважують, що
чи не найважливіший наслідок
квот – можливість молодим виконавцям потрапити до радіоефіру.
Сьогодні на українському радіо
звучить чимало вітчизняних артистів, про яких ще кілька років
тому ніхто і не чув. Гурти Onuka,
T he Hardk iss, Dak haBrak ha,
Kazka, виконавці Христина Соловій та Олег Винник – це неповний
перелік народних улюбленців,
які отримали популярність саме
в останні роки.
Так, дебютний альбом гурту
Onuka, який вийшов наприкінці 2014 року, дуже швидко посів
перше місце в інтернет-магазині iTunes, перевершивши успіх
«Океану Ельзи». Колектив Dakh
Daughters, який заявив про себе
ще влітку 2013-го, справжнє визнання здобув у 2016 році з виходом
свого дебютного альбому та першим європейським турне.
«Позиції українських артистів
значно зміцніли», – зауважує генеральний продюсер агенції Secret
Service Entertainment Agency Михайло Ясинський.
Зараз молоді українські виконавці лунають у радіоефірах,
збирають повні зали та мають
всенарод н у любов. Перелік

своїх улюблених пісень склав
і український Президент Петро
Порошенко. На своїй фейсбуксторінці глава держави виділив
сім найцікавіших: Riffmaster –
«Тихо Прийшов, Тихо Пішов, або
Пісня Спеціального Значення»,
Onuka – Vsesvit, The Hardkiss –
«Журавлі», Ріаnобой – «Вітчизна»,
DakhaBrakha – Monakh, Олег
Скрипка і товариші – «Марш
Нової Армії», Тіна Кароль – «Перечекати».
За останні кілька років на
новий рівень вийшли і музичні
події в Україні. Так, у 2018 році
к и ї вс ьк ий ф е с т и ва ль At l a s
Weekend потрапив до переліку
найкращих фестивалів світу. За
рейтингом британського видання
Gigwise, українська подія гідна
стояти в одному рядку із такими
фестивальними легендами, як
Sziget в Угорщині або Burning
Man у США. Цікаво, що цьогорічний Atlas Weekend встановив
рекорд за відвідуваністю саме
в день української музики. Перший день фестивалю, хедлайнером якого був Олег Винник,
відвідали 154 тисячі осіб.
Без сумніву, українська музика тільки починає свій шлях до
справжнього визнання як усередині країни, так і за кордоном. Перші рекорди на YouTube, успішні
фестивалі, продані платівки та
радіоефіри – усе це дозволяє почути, якою є Україна.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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За контрабанду до в’язниці. Як держава
посилює контроль на митниці?

Наприкінці червня Кабінет міністрів
України затвердив
план боротьби
з контрабандою.

Він покликаний не лише позбутися тіньових схем на митниці, а й
направити до українського бюджету
мільярди від «сірого імпорту». Що
передбачає урядовий план і яку
відповідальність нестимуть контрабандисти, дізнавалися експерти
Центру громадського моніторингу
та контролю.

Недооцінена проблема

Контрабанда не є новим явищем для України, але, на думку
експертів, її масштаби дуже недооцінені. Лише за офіційними підрахунками Міністерства внутрішніх справ, через нелегальні потоки
товарів через кордон державний
бюджет щороку недоотримує 70100 млрд гривень. Крім економічних збитків, контрабанда завдає
країні репутаційної шкоди.
«Я чую від інвесторів, що контрабанда – це більш кричуща проблема, аніж корупція, нестача людей
чи інші питання. З контрабандою
важко боротися на діловому рівні.
Ніколи не знаєш, що це, звідки ви-

лізає. Але контрабанда впливає на
прибутки. Чесні компанії платять
податки, і ми їм гарантуємо: приїжджайте, в нашій країні буде добре,
а потім таке явище», – розповідає
директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest
Данило Білак.
Не секрет, що на митниці роками працюють так звані класичні
схеми нелегальних перевезень, як
наприклад, оформлення вантажних
транспортних засобів як порожніх
або перевантаження товару на внутрішній митниці. Особливо популярна контрабанда цигарок, техніки
та одягу через західний кордон. За
хабарі до України завозять авто на
іноземних номерах. Не краща ситуація із «сірим імпортом» на Донбасі.
Щомісяця через лінію зіткнення
нелегально переправляють товари
на мільйони гривень. Підприємці
нарікають, що нерідко контрабанду
стимулюють нечесні чиновники і
правоохоронці на місцевому рівні.
«Контрабанда – це одна з найбільших системних проблем, які
турбують бізнес», – зауважує виконавчий директор Європейської
бізнес асоціації Ганна Дерев’янко.

Повернути відповідальність

Бізнесмени погоджуються, що
подолати проблему можна лише
системно, і почати варто з виправ-

лення шкоди, завданої за часів
президентства Віктора Януковича.
Справа в тому, що у 2012 році в
Україні була скасована кримінальна відповідальність за товарну
контрабанду. Натомість було запроваджено штраф в обсязі 100%
від вартості нелегального товару з
його конфіскацією.
Тож у грудні минулого року Президент України Петро Порошенко
заявив про готовність за запитом
бізнесу повернути кримінальну відповідальність за контрабанду.
«Якщо зараз бізнес говорить і
доручає нам, уряду, парламенту введення кримінальної відповідальності
за контрабанду – я готовий, посилаючись на вас, розробляти відповідні
законопроекти», – заявив глава держави на зустрічі з представниками
бізнес-асоціацій у Києві.
Наразі відповідний законопроект №8543 вже внесено до Верховної
Ради. Він передбачає, що за контрабанду товарів у значних розмірах,
тобто 8500 грн і більше, каратимуть
позбавленням волі на термін від 3 до
7 років. У великих розмірах – від 34
000 грн – від 5 до 12 років із конфіскацією майна, в особливо великих
розмірах – від 85 000 грн – від 8 до 15
років із конфіскацією майна. Якщо
закон ухвалять, злочини, пов’язані
з контрабандою, будуть підслідні
Національній поліції або слідчим

органам, які здійснюють контроль
над дотриманням податкового законодавства.

Спільні дії

В уряді визнають, що боротьба
з контрабандою буде ефективною
лише за умови співпраці усіх уповноважених органів: Державної фіскальної служби, Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх
справ, Генеральної прокуратури,
Антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У рамках експерименту уряд
вирішив залучити до боротьби з
контрабандою Національну поліцію. Відповідно до постанови від 20
червня, поліцейські можуть цілодобово перебувати у зонах митного
контролю та в пунктах пропуску через державний кордон. Також представники МВС отримали доступ до
автоматизованої системи митного
оформлення «Інспектор-2006». Головна мета – виявлення фактів порушення митних правил.
Передбачається, що поява поліцейських на митниці дозволить
посилити контроль за нелегальними поставками не тільки у митних
пунктах, а й за їхніми межами – у
лісосмугах та нейтральних водах.
Експерти прогнозують, що поліцейські допоможуть посилити контроль

за «євробляхами».
Ще один захід, який має подолати контрабанду, – оснащення
митниць системами сканування.
Уже цього року перші десять стаціонарних сканерів мають встановити на найбільш завантажених
пропускних пунктах на кордоні з
усіма сусідами України.
У ДФС зауважують, що наявність сканерів унеможливить багато
контрабандних схем, адже завдяки
ним зникне потреба у фізичному
огляді транспорту, а контакт із митниками зведеться до мінімуму.
«Щось приховати від митного
контролю стане фактично неможливо – митники отримають
інструмент, що дозволить миттєво
виявляти будь-які схованки контрабандистів та отримувати повну
інформацію про вантаж, що перетинає пункти пропуску», – наголошує
в.о. голови Державної фіскальної
служби Мирослав Продан.
Звітувати про хід боротьби з
контрабандою обіцяють щомісяця. Так, за липень до держбюджету надійшло понад 29,7 млрд грн,
що на 3,7 млрд грн більше, якщо
порівнювати з липнем 2017 року.
Звичайно, робити висновки за показниками одного місяця складно,
повною мірою оцінити наслідки
боротьби з контрабандою можна
буде наприкінці року.

Стресовий туризм: чому туроператори
підвели більше 1000 українців
Аліна Бойко

У червні та липні
українську туристичну індустрію серйозно
лихоманило. Кілька
сотень туристів застрягли в аеропортах
через конфлікти
українських туроператорів, що виконували
чартерні рейси.
Президент Національної туристичної організації України Іван
Ліптуга пояснює, в чому причина
складнощів та що потрібно для
виправлення ситуації.
«Туроператори – це фактично оптові продавці туристичних
продуктів. У всьому світі їхня діяльність гарантується фінансовим
забезпеченням, фінансовими га-

рантіями. Фінансові гарантії можуть бути різними за формою:
є банківські гарантії, є страхові.
Туроператор продає послугу, яка
буде надана пізніше; будь-який
клієнт, який купує турпоїздку,
купує повітря, а в саму подорож
їде вже через якийсь час. Є варіанти подорожче (завчасно) або
гарячі путівки – вони обходяться
дешевше. Все це продається через
турагентів, яких в Україні дуже
багато. У цьому нібито закладені
міжнародні норми, але закладені
не зовсім повноцінно, тому що
на момент прийняття закону все
робилося традиційно в гарячці
і з критикою з усіх боків. Тому він
прийнятий в дуже спрощеному
в плані фінансового забезпечення
форматі. Гарантія туроператорів
у нас 20 000 євро, і гарантія турагента – 2 000 євро. 20 000 євро як
фіксована банківська гарантія – це
ні про що, оскільки для великих
туроператорів це взагалі не цифри», – зазначив президент Національної туристичної організації
України Іван Ліптуга.

В Україні є закон «Про туризм»,
але він не оновлювався з 2005 року.
«У нас видано неймовірну
кількість ліцензій туроператорів – 2,5 тисячі. З них близько 370
виконують ліцензійні умови – подають звітність в Держстат і Мінекономрозвитку. Всі інші займаються незрозуміло чим: ліцензії
у них є, але чим вони займаються, ніхто напевно не знає. Великі
туроператори, з якими в Україні
недавно виникали проблеми, – це
компанії, у яких щодня вилітає
за кордон близько 4–5 тисяч осіб.
Таких великих компаній у нас небагато – всього з десяток на всю
країну, але вони забезпечують 90
з гаком відсотків від усіх турів. Все
решта – це дрібні туроператори», –
зауважив президент Національної
туристичної організації України
Іван Ліптуга.
Недавні проблеми виникали
саме з великими туроператорами,
і на це вплинула ціла низка чинників. Є авіакомпанії, які працюють
в основному саме з чартерами.
Оскільки за останній рік кіль-

кість туристів, що виїжджають
за кордон, виросла приблизно на
20%, всі програми виконувалися
в жорсткому графіку.
«В результаті, коли відбулося
кілька форс-мажорів – зокрема,
літак вибув з льотної програми –
почалися по ланцюжку затримки
і заміни рейсів. До того ж в конкуренції між собою туристичні
компанії при складанні програм
активно оптимізували туристичні
потоки, щоб максимізувати свою
вигоду. Тому кілька збоїв потягнули
за собою затримки відразу у кількох
туроператорів. У даній ситуації не
можна однозначно звинувачувати
тільки оператора або авіакомпанію: є тисячі туристичних агентств,
що продають тури. Туроператори
часто отримують дані про пасажирів за день до вильоту, так як наші
туристи люблять купувати максимально дешеві «гарячі» тури через
умовну сусідку у дворі, що вирішила стати турагентом. Ніхто не читає
ані договір, ані умови скасування,
ані правила відшкодування. Те, що
сталося цим літом з українськими

туроператорами,– це ще не колапс,
а, швидше, робочі моменти. І оператори, і авіакомпанії намагалися
допомагати туристам у вирішенні
проблемних питань. Колапс – це
коли туроператор банкрутує, і єдине, що з нього можна отримати
без втручання суду – це 20 тис. закладної суми на всіх туристів. Тому
важливо не шукати винних, а розбиратися з системою, за якої усе
робиться в останній момент, а на
договори ніхто не звертає уваги.
Необхідна зміна законодавства,
адже коли правила порушуються у 90% суб’єктів, про нормальне
функціонування індустрії туризму
в країні говорити нічого»,– розповів
президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга.
Фахівці зауважують, що без
зміни законодавства і встановлення
адекватної системи страхування
та реалістичних банківських гарантій система в нашій державі
не запрацює.
Матеріал підготовано
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector»
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• В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.ВАТУТІНА ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ І ДВІРНИКИ-ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ. ГР.Р ПОЗМІННИЙ 2/2. ЗМІНИ
ПО 12 ГОДИН. З/П 19 ГРН./ГОД. ТЕЛЕФОНУЙТЕ
ЗА НОМЕРОМ 0985180106
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи (навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування.
Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050
• Вантажники на постійну роботу в м.Київ. Склад,
позмінний графік роботи. ЗП від 10 500 грн. Іногороднім надається житло. 0673201886,09303517
27,0667583958

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• "ДОБЕРМАН ОХОРОННА КОМПАНІЯ" з 14-річним досвідом роботи в сфері охоронних послуг, потрібні охоронці на вахтовий метод роботи. Вимоги:
чоловіки міцної статури. Служба в збройних силах
України (армія) вітається. 0684297570

• Виробнику с/г техніки, Одеса: оператор верстатів
з ЧПУ, газорізальник, пилщики, стропальник, токар,
ін. Навчаємо. Житло. 0504927524

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО
ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТБЕЗВІЗОВИЙ ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США.
КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В
ЧЕХІЇ. 0988411015(WHATSAPP),099431392
2(ВАЙБЕР)

• FВТОСЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОБУСІВ В
М.КИЄВІ, ЗП 700 ГРН./ДЕНЬ; ЗВАРЮВАЛЬНИК
- РИХТУВАЛЬНИК, ЗП 14000 ГРН. ЖИТЛО ТА
ОБІДИ БЕЗКОШТОВНО. ОПЛАТА ЩОТИЖНЯ. 05
06909727,0676000161,0509003444

ВОДІЇ КАТ. С+Е. ВІДРЯДЖЕННЯ В ЄВРОПУ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ВІД 2 МІС. БАЖАНО С ДОСВІДОМ РОБОТИ. З/П ВІД 50.00060.000ГРН. 0985820766,0990298473.

БАРМЕН В РЕСТОРАН. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛ.:
0984772267 НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

ВОДІЇ КАТ. СЕ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА
СПІВБЕСІДОЮ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ.
0939002020,0685613580

• Будівельники ріізних спец-й запрош. в Бельгію, житло 9 600 грн./міс., офіц. робота, з/п від
320 грн./год.Ліц.№1008 від 09.09.16р., МСПУ.
0680304811,0979204228.
• В європейську прасувальню в м. Києві потрібні:
Прасувальниці-гладильниці. З/п 400грн зміна. Д/р
не обовязковий. Житло надається! 06744234446

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ. РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ
В ДЕНЬ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД + ПРЕМИИ.
ОБУЧАЕМ. 0988219246;0631326288

Бізнес

Середа, 15 серпня 2018

• Водії. Робота на цементовозі Вольво, зерновозі. Евро-2, Евро -3, категорія Е,С по Україні.
(067)3602502
• Высокооплачиваемая работа в Польше, Чехии,
Израиле для всех. Такого еще не было: Оформление и проезд за наш счет. З/п от 20 000 до 60
000 грн. 0685859090

ГОРИНИЧНАЯ, З\П 4000 - 4500 ГРН, Г/Р СУТКИ ЧЕРЕЗ ДВОЕ. РАБОТА В Г.ЖИТОМИР.
0937988272,0973135697

В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

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

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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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• Двірники, прибиральниці, оператори підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока заробітна
плата. Надаємо житло. 0673417292

• ДУ "ЖИТОМИРСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№4)"
ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ В
ОРГАНИ ДЕРЖ. КРИМІН.-ВИКОН. СЛУЖБИ УКР.
НА ПОСАДИ РЯДОВОГО ТА МОЛОДШОГО НАЧАЛЬНИЦ.СКЛАДУ (БЕЗ УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ). ЗП ВІД 7000 ГРН. М.ЖИТОМИР, ПРОСП.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 172 0982362752

Бізнес

Середа, 15 серпня 2018

КУХАР (ХОЛОДНИХ ЦЕХ). ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА.
ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛ.: 0984772267 НАТАЛЯ
МИКОЛАЇВНА
МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА. РАБОТА В
КИЕВЕ. З/П ОТ 10000ГРН. ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ. 0676280830

• Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.пакет,зарплата
своєчасно,безкоштовне проживання. 0971733982

• МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ EUROWORK CENTRE

• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам.
Доставка по всій Україні. Сайт: KOVOSVIT.NET.
(096)6406564;(044)3792466.

КОРДОНОМ. ВАКАНСІЇ: ПАКУВАЛЬНИКИ, БУДІ-

• КОСМЕТОЛОГ та МАЙСТЕР МАНІКЮРА на Позняки, м.Київ. Іногороднім проживання. Заробітна
плата 30-40%. Графік роботи-5/2. 0678841771

COM.UA. ЛІЦ. МСПУ №1743 ВІД 6.11.2017. 0952

ПРОПОНУЄ ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА
ВЕЛЬНИКИ, ЗВАРНИКИ. НАШ САЙТ: WORKINEURO.
885228,0672402228,0934282228

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В
КАФЕ АФРОДИТА. ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ДЕТАЛИ ПО 0672948342

ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ
РОБОТИ. ТЕЛ.: 0984772267 НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І
ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД
7500ГРН. 0974870271

ОХОРОНЕЦЬ-ГОСПОДАРНИК В ПРИВАТНИЙ
БУДИНОК В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. ОБОВ`ЯЗКИ:
ОХОРОНА БУДИНКУ ТА ТЕРИТОРІЇ, ГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ. Г/Р - 2/2 ТИЖ. ОПЛАТА
500 ГРН/ДОБА. 0443039220,0672322787ОЛ
ЕНА,ОЛЬГА

МУЛЯРИ (КАМЕНЯРІ) ТА БЕТОНЯРІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА (ВІД 20000 ГРН). РОБОТА
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄМО
БЕЗКОШТОВНО. 0503100753
• На вир.буд.сумішей в Київ: фасувальники, пакувальники, різнороби, водії, оператори, електрик.
ЗП від 10000 грн. Житло. 0730569259
• Одеса. Маляр по металу, машиніст крану, вантажник, слюсар-ремонтник/-сантехнік/-складальник,
зварювальник. Житло б/к. 0504927524

• ОПЕРАТОР НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ YAZАKI.
З/П ВІД 8700 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ ТА ПРОЇЗД.
ЛЬГОТНЕ ХАРЧУВАННЯ. ВИПЛАТА ПІДЙОМНИХ
- 1500 ГРН. ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ.
0632561917

ОХОРОНЕЦЬ-ГОСПОДАРНИК В ПРИВАТНИЙ
БУДИНОК В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. ОБОВ`ЯЗКИ:
ОХОРОНА БУДИНКУ ТА ТЕРИТОРІЇ, ГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ. Г/Р - 3/3 ТИЖ. ОПЛАТА
350 ГРН/ДОБА. 0443039220,0672322787ОЛ
ЕНА,ОЛЬГА
• ОХОРОННИК ВАХТА 7000 ГРН. ВАХТА 21\10
АБО 30 ДНІВ НА ОБ'ЄКТІ - 15 ВДОМА. ДЕННІ
ЗМІНИ ПО 12 ГОД. ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ В АГРОФІРМУ. ПРОЖИВ., ХАРЧУВ., ФОРМА И ДОСТАВКА
НА ОБ'ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧУЕ ФІРМА. ПРЕМІЇ. ОПЛАТА
ОДРАЗУ ПІСЛЯ ВАХТИ. 0632190630
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• ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В
ОХОРОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА. З/П

ПЕКАР В ПЕКАРНЮ С. ЖЕРДОВА, 30 КМ ВІД
КИЄВА. ЗП 8000-14000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ
ЄВРОГУРТОЖИТОК. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ
ЗА ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ РОБОТИ. 0638640537

• Працівники для облаштування цегляної кладки
(380 см) по ціні 600-650 грн куб м., та перегородок
по ціні 150 грн кв.м., на багатоповерхових будинках
у м. Києві. Офіційне працевлаштування. Оплату
гарантуємо. 0965453888

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ ПОТРІБНІ НА БУДІВНИЦТВО . ОПЛАТА 40 ГРН/ГОД, РОЗРАХУНОК 2
РАЗА НА МІСЯЦЬ. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ,
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ, РОБОТА В М. КИЇВ, М.
ВАСИЛЬКІВСЬКА. 0674675773

ПРОДАМ ДІЛЯНКУ, 19 КМ. ВІД КИЄВА,
С.МАЛЮТЯНКА, 9,06 СОТ., З ЕЛЕКТРИКОЮ,
ВОДОЮ, СЕПТИКОМ/КАНАЛІЗ., ІНТЕРНЕТОМ
І ПОБУТІВКОЮ. ТЕРИТ. ОХОРОН., КОТЕДЖНЕ
МІСТЕЧКО. НА ДІЛЯНЦІ САД З МОЛОДИХ ДЕРЕВ, ЯЛИНКИ. ЦІНА 410000 ГРН. 0999137927

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ,
ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛ.:
0984772267 НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

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

• ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА. ДОХІД ДО 7000ГРН
+ ПРЕМІЇ. 0935534391,0679070087(ВАЙБЕР)
• ПОМОЩНИК ПОВАРА ПО УЛ. ВАТУТИНА Г/Р
2/2, З/П 250ГРН/ДЕНЬ. ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р .
0974078766

РАЗНОРАБОЧИЙ В ЧАСТНЫЙ ДОМ В КИЕВСКОЙ ОБЛ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ОПЛАТА 300/ДЕНЬ. ТРЕБОВАНИЯ:
АККУРАТНЫЙ, НЕПЬЮЩИЙ, С ДОКУМЕНТАМИ УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ.
0443039220,0672322787ЕЛЕНА,ОЛЬГА

• Потрібні люди для роботи на покрівлі, можна без
досвіду роботи. Монтаж ПВХ мембрани, руберойд.
0965737301

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

ЗА СПІВБЕСІДОЮ. 0968689080,0983155059
ОХОРОННИКИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ, ЯКІСНІ УМОВИ ПРАЦІ.
З/П 5000-8000ГРН. ЗА ВАХТУ, НАДАЄМО
ХАРЧУВАННЯ ТА ЖИТЛО. 0976064072,068
2572853,0673509395
ОХОРОНЦІ (ЧОЛ. ТА ЖІН) НА ПІДПРИЄМСТВО
ПРАТ РОСАВА. ВАХТА В М. БІЛА ЦЕРКВА.
Г/Р- 15/15, 30/15. З/П ВІД 8000 ГРН/МІСЯЦЬ.
ЖИТЛО ТА СПЕЦОДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД
КОМПЕНСУЄМО. 0679110959, 0503586564
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 0502396115
• Охранники требуются для охраны объектов по
Киеву и области. Вахта: 20/10. З/п от 180 - 300 грн
сутки. 0674490042

ОХРАННИК (НОЧНЫЕ СМЕНЫ). ГРАФИК
РАБОТЫ 2/2 НОЧИ С 17:00-8:00. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.:
0674104332)

Бізнес
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• Рибопереробному підприємству (Київська область) потрібні пакувальники продукції, ЗП від 8000
грн. Оброблювачі риби, ЗП від 10000 грн. Безкоштовне житло та обіди. (097)8101848,(050)9531032.
• Різноробочі терміново. З/п від 10.000грн. Житло
надаємо. Підприємство знаходиться в Київській
області. 0504430179,0965621103
• Робота в інтернеті. Без вкладень і продажів. Досвід необов`язково. Графік вільний. З / П від 5000
грн. Рівень впевненого користувача ПК та інтернет.
У момент дзвінка бути біля ПК. 0667878509,06357
85081,0682160585

Р О Б О ТА
Н А
Я Г І Д Н О М У
ГОСПОДАРСТВІ«ARTBERRY». ПОТРІБНІ:
БРИГАДИРИ ПОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ, ПРАЦІВНИКИ НА ЗБІР СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ЯГІД. З/П ВІД 370 ГРН/ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПРОЖИВАННЯ 0505240655;
0671851353
• Робота. Польща. Ч/Ж/пари (зварювальн, електрики, будівельники, швеї, покоївки). ЗП від 18000
грн. Нак.МСПУ286-24.02.17. 0968475954
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АДВОКАТ
ГОЛУБ
Ірина Миколаївна

• надання юридичних консультацій
• складання процесуальних документів
• представництво інтересів фізичних та юридичних
осіб в судах
• трудове право
• сімейне право
• земельне право
• спадкове право
• господарське право
• справи про адміністративні правопорушення
• розробка статутів, положень, колективних договорів
• правовий супровід юридичних осіб

10002, м. Житомир,
вул. Довженка, 45

+38(067)918-59-64
+38(093)345-29-71

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р- 5-ти денний або вахта. Можливо без д/р
(навчаємо). З/п від 12000 до 26000 грн. Офіційне
працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м.
КИЇВ! 0674969050

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ КАМАЗ МАЗ. МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА ТА СВОЄЧАСНА!
0679708648
• СПІВРОБІТНИК З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТОРГОВОГО АГЕНТА. ДОХІД 7500ГРН + ПРЕМІЇ.
0935534391,0679070087(ВАЙБЕР)
• ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН ОДЯГУ ПО ВУЛ.КИЇВСЬКА ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРАФІК РОБОТИ: З 9.00 ДО 12.00; З 9.00 ДО 21.00. ПОЗМІННО
2/2. З/П 19 ГРН./ГОД. 0985180106

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ) ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ В
КОМПАНИЮ. О/Р ЖЕЛАТЕЛЬНО, ОБУЧАЕМ.
З/П СТАВКА + %. 0636189123
УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР.
ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
0672948342
• Хімчистка,Київ: оператор плямовиводу-8500грн,
приймальниця, пом.майстра-7000, майстер трикотажу, портна-16000. Житло б/к. 0952441886

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 5/5 ЭТАЖЕЙ,
65,52М/40М/7,4М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.АНДРУШЕВКА, УЛ.ВОБЯНА. ЦЕНА 633 609
ГРН. 0683413668

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ХЕРСОНСКАЯ
ОБЛ., С.ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ, УЛ.ПОКРЫШЕВА. ЦЕНА
1 256 830 ГРН. 0999533004
• Продам будинок с. Левків, не далеко, біля центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі. Ціна договірна.
0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті
• Продам або здам в оренду земельну ділянку 2
га, чорнозем, окраїна Житомира (р-н Хімволокно).
0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• ПРОДАМ ДІЛЯНКУ, 19 КМ. ВІД КИЄВА,
С.МАЛЮТЯНКА, 9,06 СОТ., З ЕЛЕКТРИКОЮ,
ВОДОЮ, СЕПТИКОМ/КАНАЛІЗ., ІНТЕРНЕТОМ І
ВАГОНЧИКОМ. ТЕРИТОРІЯ ОХОРОН., КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО. НА ДІЛЯНЦІ САД З МОЛОДИХ
ДЕРЕВ, ЯЛИНКИ. ЦІНА 410 000ГРН. КИЇВСЬКА
ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСКИЙ Р-Н 0999137927
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ,
ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н, ДАВЫДОВСКИЙ, УЛ.КАРЛА
МАРКСА. ЦЕНА 218 579 ГРН. 0680788285

2.16. Здам в оренду
• Аренда и продажа складов. Житомир, Малин, Курне. Обращаться по номеру 0688492310,0684151147

• Автовикуп будь-яких марок в робочому стані
(можливо, нерозмитнені), до 2017 р. 0988605070.

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

advocate.golub@ukr.net

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(067)9
040066
• С/г техніка: косарки, грабарки, трактори МТЗ, комбайни зерно- та картоплезбиральні, копачки, плуги,
ін. с/г техніка , доставка. (096)6809590;(098)9744418
• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8). Культиватор КРН5,6. Діскова борона АГ-2,1-3,1. Сівалка СЗ-3,6(5,4),
Тодак-8. (067)7801439

• Запчастини до китайських мінітракторів Фотон,
Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ та інші. www.
agrozone.com.ua . (050)1811180;(097)1811011;(0
93)0881880.

4. БУДМАТЕРІАЛИ

3.3. Автомобілі. Куплю

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

• Викуп авто, дорого, в робочому стані (можливо,
неробочі). 0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ,
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ.
0962494994ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ,
ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ,
ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ,
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0980066600,0976646575

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

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

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Продам пиломатеріали: дошка пола, строгана в
шпунт, столярна дошка (обрізна, не обрізна різних
розмірів, балки, крокви, монтажна рейка, дошки обрішотки, штахетні, дерев`яні відходи з пилорами)
з доставкою на дом. 0673911769

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги

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

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

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ
СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,0677723483
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Зем. діл. К/№ 1820983901:01:001:0171, пл. 0.2105 га за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Лютнева, 3 б. Дата торгів: 05.09.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №296885 (уцінено лот №287321);
2. Зем. діл. К/№ 1820983901:01:001:0167, пл. 0.25 га за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Калинівська. Дата торгів: 05.09.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №296887 (уцінено лот №287327);
3. 1-поверх. будівля механічної майстерні з/п 1114,2 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 40 а. Дата торгів: 06.09.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №297070 (уцінено лот №288115);
4. Нежитл. будівля магазину з/п 267,2 кв м, за адресою: Житомирська обл., м.
Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 22. Дата торгів: 07.09.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №296989;
5. Нежитл. приміщ., кафе-магазин, з/п 60.8 кв м, за адресою: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Луппова, 4. Дата торгів: 07.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №297205;
6. Нежитл. будівля магазину, з/п 315,8 кв м, за адресою: Житомирська обл., м.
Коростень, вул. Фрунзе, №16-А. Дата торгів: 10.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №297927 (уцінено лот №288450);
7. 3-кім. квартира з/п 45.7 кв м, за адресою: Житомирська обл., смт Романів, вул.
50 р. Жовтня,10 кв.2. Дата торгів: 10.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №297928 (уцінено лот №288563).

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 КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ.
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi
• Виготовляємо, реалізуємо опалення для виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників,
цехів, складів, магазинів, ангарів, автомийок, СТО.
Монтаж під ключ. Потрібні дилери, представники.
0666008784,0680450764
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні,
прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2. www.frezer.
com.ua, 0961059178,0473631062
• 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

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

• Пасажирські перевезення Рівне-Луцьк ВаршаваЛюблін щоденно з АС: Рівне - 04.30; Луцьк- 06.10;
Варшава - 08.20; Люблін-11.40. (099)2861600;(063
)8967762;(067)9112004;+
• Повний комплект обладнання мінізаводу для
виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний,
прес полублоків, транспортне обладнання і т.п.
(067)5669709
• Поршнева група Кострома, гільза, кільця, вкладиші, вали, р/к. Ориг.з/ч КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ,
ГАЗ. aktiv-agro.com.ua. 0675702202
• Постійно закуповуємо паливні брикети "Пінні
Кей", самовивезення, упаковка "біг-бег" або пакети.
0981554242
• Швейне, промислове та побутове обладнання, нове та б/в. з Європи та Китаю, прямострочні,
оверлоки, спецмашини, скорняжні, ВТО, розкрійні, в`язальне, вишивалне та ін,  з/ч, на складі та
під замовдення. Низькі ціни, гарантія, доставка.
0974475808,0509145584

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив
УТЕРЯНО УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ
СЕМЬИ НА ИМЯ КОЛЕСНИКОВ МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ СЧИТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

8.23. Інше. Продам
• Продаем пеллеты А2 от производителя.Полная
информация по 0688492310Сергей

Бізнес
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
Промислові запаси Південної частини Східної ділянки № 2 Шадурського родовища становлять 255,673 тис. м3 незміненого габро в щільному тілі. Фактичний
вихід блоків – 22,5%. Річна потужність видобутку по гірничій масі – 20,0 тис. м3, по
розкривних породах – 7,0 тис. м3.Режим роботи кар’єру по видобутку – 260 днів на
рік, при п’ятиденному робочому тижні в одну 8-мигодинну робочу зміну. Термін
служби кар’єру складе 13,9 роки.Родовище розташоване на малопродуктивних
землях Хорошівської територіальної громади (Краївщинськийстаростинський
округ).Площа проектного гірничого відводу – 2,63 га, площа затвердження запасів
(ліцензійна ділянка) – 3,0 га, площа під кар’єр – 2,5 га. Площа земель, необхідних
для розміщення проммайданчику та розташування відвалів – 5,6 га.
2. Суб’єкт господарювання
ПП «Леся», код ЄДРПОУ 13556147, 10003, м. Житомир, вул. Покровська 54-А
Директор Степанюк Г. І.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
в Житомирській області. м. Житомир, вул. Театральна 17/20, 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.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» рішенням про провадження даної планованої діяльності буде рішення Держохоронпраці в Житомирській
області про початок розробки Південної частини Східної ділянки № 2Шадурського
родовища габро (вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля»).
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
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 відбудуться 04.09.18 р. о 11 годині в адмінприміщенніКраївщинськогостаростинського округу с. Краївщина.
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 обласної державної адміністрації
в Житомирській області 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
в Житомирській області 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.
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 170 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
Житомирська область, Хорошівський район,
с. Краївщина, Краївщинська сільська рада,
контактна особа Гаврилюк Ю. В. тел. 097‑430‑80‑49
Житомирська область, Хорошівський район,
смт. Іршанськ, вул., Шевченка, ПП «СПЕКТР»,
контактна особа Наумець Л. Л. тел. 096 48–55–413
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ДАХ-ПРОФІЛЬ Житомир
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металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
від 164 грн/м2
від 20 грн/м.п
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87

Дахові вікна та драбини на горище

(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

м. Житомир, вул. Грушевського, 36 (Хмелефабрика)
Тел.: (068) 957-54-04; (063) 842-31-26
masha_zsp@ukr.net

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з
вивчення польської мови.
Підготовка до співбесіди на отримання Карти
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.).
Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи,
ціна 200,00 грн. на міс.).
Забезпечуємо необхідними дидактичними матеріалами – підручниками, словниками, робочими
зошитами.

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

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

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

Вул. Чуднівська, 34-Б

Тел.: 0412 24-34-22, 067 65-87-407
dompolski@dompolski.zt.ua

• Продаем уголь-торфобрикет. Полная информация по 0932285378,0684151147

8.24. Інше. Куплю
• Постійно закуповуємо вугілля деревне з твердих
та м`яких порід деревини. 0981554242.

ТОВ «Аріадна-Полісся»
запрошує робітників будівельних спеціальностей, з/п за
домовленістю, співбесіда за
телефоном:

067-410-16-06

Куплю авто вітчизняного або

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

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45
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Гороскоп на тиждень 15 - 21 серпня
ОВЕН

Цього тижня важливо налагодити взаєморозуміння зі своїм
оточенням, тоді у вашому житті
відразу з'явиться більше комфорту
та порядку.

ТЕЛЕЦЬ

Будьте обережні з
новими знайомими, не
варто їм вірити на слово. На роботі сконцентруйтеся на вирішенні
поточних питань.

БЛИЗНЮКИ

Ваша активність, креативність і заповзятливість обіцяють успіх в особистій
і професійній сферах. Бажано не
ризикувати.

РАК

Сприятливий тиждень для втілення в життя оригінальних ідей. Згадайте
про свою стару обіцянку, прийшов час її виконувати.

ЛЕВ

Постарайтеся намітити чіткі плани та
не занадто від них відступати.
Відгородіть себе від непотрібних
контактів та неприємних людей.

ДІВА

Обережність вам не
зашкодить, адже є ризик потрапити у заплутану ситуацію. Можна розраховувати на
допомогу близьких людей.

ТЕРЕЗИ

Постарайтеся уникати аж надто ризикованих авантюр. Тоді
зможете вирішити рекордну
кількість проблем і добре заробити.

СКОРПІОН

Нас тав с лу шний
момент для реалізації
нового проекту. Зробіть рішучий
крок вперед!

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

Ваше життя стане
набагато інтенсивнішим. Може виникнути питання
про перехід на нову перспективну роботу.
Ваш переможний наступ на кар'єрному полі
бою продовжиться з потроєною
силою. І все ж не забувайте: не
можна осягнути неосяжне.

ВОДОЛІЙ

Цього тижн я ризикуєте стати надміру
балакучими, а це нікому ще не
приносило користі. Вихідні проведіть подалі від чужих очей.

РИБИ

Вам просто необхідна
зміна обстановки. Але у
всьому знайте міру, особливо в
їжі, питві та у розвагах. Корисні
нові знайомства.

Цікаві факти про п`ятницю, 13-е
• Боялися (і досі бояться)
п`ятниці, 13 не тільки слабаки,
а й великі люди. Кажуть, Наполеон Бонапарт у цей день не починав свої походи та інші важливі
справи.
• У США в багатьох готелях немає 13 номера, а в деяких великих
містах у висотних будинках взагалі
відсутній 13-й поверх. Навіть не
шукайте 13 кнопку ліфта! За 12-м
поверхом одразу ж слідує 14-й.
• Вважається, що забобонний
страх перед «п`ятницею, 13» бере
початок з дня одночасного арешту всіх лицарів Ордена Тамплієрів, влаштованого за наказом

15

серпня
середа

16

серпня
четвер

французького короля Філіппа IV
Красивого у п`ятницю, 13 жовтня
1307. Звідси й легенда про прокляття тамплієрів.
• Нелюбов до «нехорошого»
числа «13» спостерігається і в Європі. Наприклад, у знаменитому
«чортовому колесі» у Віденському
парку атракціонів Пратер немає
кабіни під номером «13».
• 13 січня 1989 року в усій Великобританії комп`ютери були
паралізовані вірусом «Friday the
13th» («П`ятниця, 13-ті»), відомим
також як «Jerusalem», який періодично активізується в дні, коли 13те число припадає на п`ятницю.

17

серпня
п’ятниця

18

серпня
субота

• У цей день (а ще частіше –
ніч) багато розважальних закладів влаштовують театралізовані
вечірки. Так що не для всіх число
13 нещасливе – дехто на ньому
непогано заробляє! А чорна
п`ятниця зараз – не тільки день
обвалу та паніки на валютних
біржах, а й чудовий день шалених
знижок та розпродажів, які влаштовують у США, Європі і вже
в Україні.
• У народі кажуть, що на
п`ятницю, 13-го відьми, відьмаки,
вампіри, ворожбити, перевертні
та інші темні сили влаштовують
свій шабаш.
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20
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понеділок
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

серпня
вівторок

+ 18°
+ 31°
ТИСК, ММ

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агентством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180431
Передпл. індекс: 08976
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Мег
Жанр: бойовик, трилер, жахи

Тихий океан приховує безліч таємниць. Ви
навіть не уявляєте, які жахливі тварюки там
можуть жити! Навіть ті, які, за словами вчених,
давним-давно повинні були би вимерти. На
одну підводну базу, яка досліджувала океанські глибини, напало чудовисько величезних
розмірів. Його називають меголодоном, і це
найнебезпечніша підводна істота, яку знає людина. Палеонтолог Джонас Тейлор колись уже
зустрічався з монстром, але йому не хочуть
вірити про справжні розміри останнього. Ця
експедиція в самі глибини океану дозволить
йому довести свою правоту. Тільки ось кровожерливий монстр любить убивати людей.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Шпигун, який мене кинув
Жанр: бойовик, комедія

Коли тобі вже тридцять, життя навряд
чи чимось зможе здивувати. Але бувають і
винятки. Дві подруги Одрі та Морган нічим
не відрізняються від багатьох таких же. Одрі,
наприклад, зовсім недавно кинув хлопець
смс-кою. Але, як виявилося, хлопець був
взагалі непростий – він є агентом ЦРУ.
Один британський шпигун хотів дізнатися у
дівчини все, що вона про нього знає, ось і
спливла правда. І це ще нічого – той хлопець
знайшов Одрі та вплутав її в неймовірну
авантюру Європою і тепер Одрі з Морган під
прицілом. Дівчатам не залишається нічого,
окрім як допомогти врятувати світ.

Мамма Міа! 2

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

Крістофер Робін

Жанр: комедія, мелодрама, мюзикл

Для Софі та її матері Донни шматочок раю
на Землі, тобто грецький острів Калокаїрі,
уже давно став чимось знаковим. Дівчина мріяла провести своє весілля в цьому
чудовому місці – і в неї це вийшло. Зараз же
вона готова зробити всіх своїх трьох татусів
дідусями, Так-так, Софі вагітна! Дівчина
володіє маминим готелем на острові та
зараз вона все більше й більше дізнається
про минуле Донни. Софі ніколи не знала, як
мама зустріла тат дівчини, але час настав.
Як крутилося життя Донни в ті часи, як вона
пустувала, сама ростила дочку, як почалася
історія цієї вілли. Буде багато нового!

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

kinoukraina.zt.ua

Жанр: комедія, сімейний

Усі ми чули про такого персонажа книг Алана Мілна як Крістофер Робін. А що якщо це
реальна людина? Більше того, він був сином
письменника, тому увійшов до книги. У дитинстві хлопчик багато грав з Вінні, П'ятачком,
Тигрою, осликом Іа. Із того часу минуло
багато років, Крістофер став зовсім дорослим, у нього є дружина та діти. Життя стало
абсолютно нудним і рутинним. Одного разу
він зустрічає свого старого друга Вінні. Той
просить допомогти знайти йому всіх інших
звірів. Після того, як це вийшло, Вінні, Тигра,
П'ятачок і всі інші розуміють, що потрібно
рятувати Крістофера від такого життя.

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

067 4128981
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