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СКАНДАЛ: мер Сухомлин шляхом

обману покриває директора
“Житомирводоканалу” Андрія Нікітіна

с. 7

Ламінат від
188 грн за м2

Завітай
до Будмаркету М2!
Як нас знайти?

с. Зарічани, Бердичівське шосе, 4

Що очікує телеглядачів з 1 вересня?

ДВЕРІ

вхідні/міжкімнатні
+ 38 093 850 03 07

Енергозберігаючі
металопластикові
вікна до - 30%

Завжди раді Вас бачити.

м. Житомир, майдан Соборний, 3/2

budmarketm2.com

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

«Бички обсмажені
у том. соусі №5»
230 г ТМ «Аквамир»

Молоко пастеризоване
2,5% 900 г, ТМ «Рудь»

Борошно пшеничне,
Борошно пшеничне ЕКО,
2 кг, ТМ Квара Продукт

Напій Пепсі, 1,5 л

4 35

14 60

16 50

16 00

14 25

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

вул. П. Болбочана, 58

Необхідність у переході на цифрове мовлення виникла вже давно, коли розвинуті країни світу почали переходити на нові формати
ефірного зв’язку. В Україні це питання почало розглядатися з початку 2000-го року.
"Відключити" аналогове телебачення мали вже у 2015-му році, тому що плани про це були затверджені Національною радою з питань
телебачення і радіомовлення ще у 2009-му році. Але не сталося....
Президент України влітку цього року вирішив прискорити цей процес та надав доручення відповідним органам.
Згідно із затвердженим планом припинення аналогового мовлення відбудеться з 1-го вересня 2018 року. При цьому прийом
аналогового ефірного сигналу звичайними телевізійними пристроями буде неможливий.
Але абонентам Житомирської кабельної мережі ніякі незручності з таким переходом не загрожують.
Тому що ми завчасно передбачили технічне переоснащення нашого обладнання на прийом цифрового сигналу.
Якщо сьогодні Ви дивитесь телевізор за допомогою колективної або кімнатної антени, то з 1-го вересня Ви залишитесь без своїх
улюблених каналів, тому приходьте до нас за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 3/2 і ставайте абонентом кабельного
телебачення.
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Місто

Середа, 29 серпня 2018

Стартувала
Сакури, клени
електроннна реєстрація
та яблуні: сквер
на Лятошинського до дитячого садочка №58
засадять новими
декоративними
деревами
Анастасія Ліберман

ДНЗ № 58, що розташований на Крошні,
обійшовся бюджету
у понад 32 мільйони
гривень. За попередньою інформацією,
дитячий садок розпочне свою роботу вже
з жовтня.

Анастасія Ліберман

На розі вулиць
Небесної Сотні та
Лятошинського видалені комунальниками
аварійні дерева будуть замінені декоративними з Києва.
Більш детально про майбутню
зону дозвілля під час виїзної наради повідомив радник міського
голови Олександр Черняхович.
«Однозначно, що дерева будуть замінені на нові. Приберемо лише ті дерева, які аварійні.
Наразі проходить перший етап
реконструкції скверу – демонтаж
старого покриття, готуємо площадку. Другий буде – проведення
нових комунікацій, нічого старого не буде. На це ми виділяємо
5 млн гривень. Усі розуміють, що
завершити роботи разом із насадженням дерев ми маємо до кінця
жовтня, але будемо старатись навіть зробити все швидше», – розповів Олександр Черняхович.
Представник столичного центру декоративних рослин Роман
Золотаревський детальніше розповів про нові насадження.
«Будуть клени рубруми – це
дуже гарні дерева. Вони цікаві
тим, що восени стають яскраво-червоними. Наразі дуже популярні сакури – вони швидко
виростають, а значить недорогі.

Там підібране помаранчево-червоне забарвлення листків восени, до того ж, вона весною гарно
цвіте. Також канзан. Ми надаємо
гарантію на якість наших дерев,
і за проектом ми пропонуємо дерева, вирощені за голландською
технологією, – контейнерні дерева,
які зрощені у ґрунті. Такі дерева
мають стовідсотково прижитися,
адже вони висаджуються без пошкодження кореневої системи», –
розповідає представник розплідника декоративних рослин Роман
Золотаревський.
Як повідомлялося раніше,
за процедурою «Прозорро» відбувся тендер щодо проведення
робіт капітального ремонту скверу
з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної
Сотні і Лятошинського в місті Житомирі, згідно з результатами якого право на реалізацію проекту
отримала житомирська компанія
«Арт Хаус».
Варто зазначити, що фірма
«АртХаус» з 2013 року ремонтує
центральний стадіон «Полісся»
в Житомирі і принаймні двічі
просила мільйонні доплати.
У червні 2016 року фірмі «АртХаус» не вдалося виграти тендер
на реконструкцію футбольного
поля, у липні того ж року вона
була учасницею тендеру з будівництва сміттєзвалища у Новограді-Волинському, але не виграла його. У серпні 2016 року
виграла тендер на капітальний
ремонт вулиці Михайлівської
і в 2017 році перекладала плитку
по гарантії.

Після старту електронної реєстрації у дитсадок № 58 на Крошні,
де триває фінальний етап реконструкції, житомиряни подали 7
електронних заяв на зарахування
до закладу. Стартувала електронна
черга 27 серпня.
Про це стало відомо на брифінгу міського голови Сергія Сухомлина.
«Ми відкрили електронну реєстрацію до ДНЗ № 58. За півдня
було подано 7 заяв. Ми прогнозуємо, що буде десь близько 500
заявок. Спочатку ми приймемо
заявки від усіх бажаючих, а потім
відбуватиметься ранжування по
пріоритетах. Перевага надаватиметься жителям мікрорайону
Крошня і тим, хто раніше стояв
у черзі. У вересні на сесії вирішуватимемо питання про фінансування цього садочка, бо в бюджеті на
цей рік ми цього не передбачили.
Плануємо, що ДНЗ№ 58 відкриє
свої двері вже у жовтні», – зазначив

міський голова.
Частина грошей, що були витрачені на реконструкцію дитячого
закладу, – кошти місцевого бюджету, решта – з державного Фонду
регіонального розвитку.
«Третина цих коштів – з міського бюджету, інше – державні кошти
з Фонду регіонального розвитку.
Робота закладу обійдеться ще у понад 8 млн грн на рік. До кінця року
більше 2 млн гривень треба буде
закласти для цього садочка, і вже
на 2019 рік повну суму закладати.
Зараз триває процес комплектації
кадрів, і протягом вересня штат
буде повністю укомплектований»,–
зауважив мер.
Директор компанії «Рос»
Олександр Саюк зазначає, що усі
будівельні роботи були виконані
за європейськими нормами та
стандартами. Об’єкт пройшов усі
належні перевірки та експеризи.
Пан Олександр додав, що першочергово важлива якість таких

соціальних об’єктів, де має бути
продумане все для комфортного
перебування дітей. Адже діти
повинні виховуватися в сучасних
умовах.
«Ми виконували абсолютно всі
загальнобудівельні роботи: прокладання мережі, внутрішнє та
зовнішнє оздоблення, дах, увесь
благоустрій території. Якщо подивитись на дитячий садок 3 роки
тому, там не було нічого, окрім напіврозваленої будівлі. Якщо говорити про строки здачі в експлуатацію, то ми закінчили усі будівельні
роботи у червні поточного року,
а далі там процедура замовника:
електронна реєстрація і т. д. Все,
що вимагав замовник, ми виконали
у чітко встановлені за договором
строки», – зауважив директор компанії «Рос» Олександр Саюк.
Нагадаємо, 1 червня Житомирський міський голова Сергій
Сухомлин проінспектував хід робіт
щодо реконструкції садочка № 58.

Підрядник розповів, де зараз
проводять ремонт доріг та чому
планують завершити його раніше
Алла Герман

Повністю завершити
капітальний ремонт дороги по вулиці Перемоги підрядник планує до
початку вересня, втім,
термін здачі об'єкту
в жовтні.
Про це у коментарі журналістам
«20 хвилин» повідомив підрядник,
директор ТОВ «Асфальт Плюс»
Размік Петросян.
За його словами, головне полот-

но дороги по вулиці Перемоги вже
заасфальтовано.
«Зараз готуємо документацію,
акти виконаних робіт тощо. Крім
того, проводимо підготовчі роботи по ремонту тротуарів. Прямо
на пішохідній території знаходилось чотири дерева, які «Зеленбуд»
зрізав. Тепер залишились пеньки,
і нам потрібно їх викорчувати, адже
вони прямісінько знаходяться в тих
місцях, де йде пониження бортів на
піщохідному переході. Ми їх приберемо і гарно заасфальтуємо пониження. І вже на наступному тижні,
якщо погода дозволить, асфальтуватимемо тротуари і завершуватимемо
роботи»,– розповів Размік Петросян.
Крім того, підрядник повідомив,

що на прохання міської влади завершуватимуть роботи раніше, однак
надто не поспішатимуть
«Згідно з договором у нас термін здачі об'єкту в експлуатацію до
1 жовтня. Ми не хочемо поспішати,
адже хочемо виконати роботи якісно
та гарно. Від замовника (міськради)
ми отримали прохання, щоб роботи до 1 вересня були закінчені. І це
можливо, адже більшу частину робіт
ми вже виконали, тому будемо намагатися закінчити роботи раніше», –
зазначив Размік Петросян.
Нагадаємо, як повідомили
в управлінні комунального господарства Житомирської міської ради, вартість робіт складає
3,4 мільйона гривень.
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У Житомирі відкрили сучасний
спортивний комплекс «Квара Арена»
Аліна Бойко

Футбольний стадіон зі штучним покриттям, три тенісні
корти та місця для
вболівальників відтепер у вільному доступі для житомирян
біля розважального
комплексу «Золоте
руно».
Саме 24 серпня, у День Незалежності нашої держави, урочисто перерізали червону стрічку
та відкрили новий спортивний
комплекс «Квара Арена». Перед
офіційним відкриттям спортивну
локацію освятив єпископ Житомирський та Овруцький Паїсій.
«Тут творять благії діла. Вітаю
усіх житомирян з відкриттям
нової споруди. Бажаю плідно
трудитись для розвитку України», – звернувся до присутніх на
урочистостях єпископ Паїсій.

На урочистості завітав й
перший заступник голови Житомирської обласної федерації
з футболу Віктор Радушинський.
«Георгія Кварацхелію я знаю
вже років 25. Ще він не був таким усішним бізнесменом та
щедрим меценатом. Ми з ним
познайомились на спортивному
майданчику, тоді ще не знали,
що таке штучне покриття, а грали на піску стадіону «Спартак».
Вже тоді Георгій Кварцхелія
вкладав кошти в розвиток футболу на Житомирщині. Я знаю,
що Україна для нього – це друга
Батьківщина. Він її дуже поважає
та любить», – розповів перший
заступник голови Житомирської
обласної федерації футболу Віктор Радушинський.
Максим Молодецький мешкає неподалік спортивного комплексу, хлопець розповідає, що
відтепер його футбольній команді-початківцю є де тренуватись.
«Ми з хлопцями хоч кожен
день можемо відтепер приходити сюди і займатись на професійному футбольному стадіоні
з чудовим покриттям. А також
маємо можливість набиратись
досвіду: приходити і дивитись,

як вже старші грають у футбол
вищого рівня», – розповідає житомирянин Максим.
На спортивне свято завітали
не тільки місцеві жителі району
Крошні, на відкриття спортивного комплексу з’їхались житомиряни й з інших куточків міста.
«Я приї ха ла сюди разом
з сім’єю, аби подивитись на

чудовий спортивний комплекс.
Хоч ми живемо на Польовій,
здається, інший район міста,
але доїхали сюди швидко та
безкоштовно на маршрутному
таксі від торговельного комплексу «Ринг». Це дуже чудово, що
район Крошні завдяки Георгію
Кварацхелії так розвивається.
Спортивний комплекс – це чу-

дова нагода для молоді нашого
міста бути завжди здоровими та
спортивними. Хочеться, щоб усі
бізнесмени ставали меценатами
та працювали на благо свого міста», – задоволено розповідає житомирянка Марина Пустовойт.
Голова Житомирської райдержадміністрації наголосив
на необхідності розвитку спортивної інфраструктури країни
на прикладі новозбудованого
комплексу.
«Мені приємно відзначити, що
бізнес долучається до розвитку
нашої держави. Я хочу подякувати
Георгію Кварацхелії за відкриття такого чудового спортивного
комплексу. Такі спортивні платформи дійсно потрібні нашій
країні. Цей комплекс стане улюбленим місцем для відпочинку,
спорту та змагань», – зазначив
голова Житомирської райдержадміністрації Сергій Микитюк.
Впродовж дня відкриття сучасного спортивного комплексу
«Квара Арена» на житомирян
чекали подарунки, розіграші,
сюрпризи, вікторини для дітей та різноманітні смаколики,
а також співочі виступи місцевих
молодих талантів.

Редакція газети «20 хвилин» розпочинає діалог із місцевою владою від вашого імені. Згідно із Законом
ви можете звернутися до чиновника і в електронній формі. Якщо ви не маєте змоги звернутися особисто чи електронною поштою, ми пропонуємо вам допомогу. Пишіть на адресу редакції, телефонуйте. Ваші запитання, пропозиції чи скарги будуть адресовані до міської влади. Обов'язково вказуйте ім'я, прізвище та контактний номер. Із кожним вашим питанням ми звернемось до адресата,
а відповіді опублікуємо на сторінках нашого видання.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Політична осінь
Історично склалося, що усі політичні процеси в Україні набирають
обертів в осінній період. Якщо врахувати, що нинішня осінь є стартом
президентської виборчої кампанії,
очевидно, восени країну очікують
нові потрясіння та виклики.
Останні три роки відбувалися
виключно локальні вибори до новостворених об’єднаних територіальних громад. Мені доводилося
чути від посла США в Україні, що час
без виборів – це гарна можливість
провести реформи в країні та уникнути політичних протистоянь, які не
роблять країну сильнішою. Якщо
підсумувати результат, за останні три
роки без великих виборів жодної
успішної, завершеної та результативної реформи так і не відбулося.
Політичні протистояння лише набирають обертів. На мою думку, осінь
2018 року буде надзвичайно політизованою та використовуватися
ймовірними кандидатами в президенти для «накачування» своїх
рейтингів і політичних м’язів.
Прогнозоване падіння гривні,
збільшення споживчих цін і новий
стрибок вартості за комунальні послуги підштовхнуть суспільство повірити в нові обіцянки популістів та
політиків, які останні 20 років у різні
роки були при владі, але так нічого
не змогли зробити.
На початку вересня у парламенті
буде два питання, які досить сильно поляризують значну частину
суспільства. Це питання автівок на
єврономерах та прийняття нового виборчого закону з відкритими
партійними списками. Нинішня
влада лише декларує європейські
цінності, але вона не здатна запровадити нормальні європейські
правила розмитнення авто та ухвалити новий закон про вибори, щоб
практика засіювання округів гречкою та підкуп виборців залишилися
в минулому.
Подібних питань, де влада буде
намагатися цементувати ситуацію
та захистити власні інтереси, буде
вдосталь. Це може завершитися
черговою політичною кризою та, як
наслідок, призвести до нових економічних потрясінь. Нинішня влада
має рекордно низький рейтинг довіри, і будь-які намагання запевнити
та заспокоїти людей можуть призвести лише до зворотного ефекту.
Ближче до зими слово «дефолт»
буде все частіше з'являтися в заголовках статей та випусках новин. На
2018–2019 роки припадають пікові
виплати міжнародних кредитів.
Революції та майдани в Україні
завжди розпочиналися восени.
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Змінити рух, зменшити ціни, заборонити
цирк тощо: чого хочуть житомиряни
Алла Герман

Журналісти «20
хвилин» продовжують моніторити
і розповідати про
найактуальніші електронні петиції, подані житомирянами
на розгляд місцевій
владі.
Зменшити ціну на проїзд
у маршрутному таксі. Автором
цієї петиції виступила Ольга
Кучерчук. Жінка переконана,
що ціни на маршрутки у Житомирі завищені, тому повинні
бути зменшені.
«Добрий день! Я розумію, що
ціни на паливо великі, а водіям
потрібно платити зарплатню.
Але ціни на маршрутки немаленькі. Навіть якщо їхати без
пересадок, проїзд коштує 10
гривень. Якщо кожний день їздити на роботу, виходить 350 грн.

І це за умови, якщо ви не будете
їздити по вихідним, а тролейбус чекати дуже довго», – йдеться
у тексті петиції.
Вкотре житомиряни звертаються до влади з вимогою –
заборонити у Житомирі цирк
з тваринами.
«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
вважаете, що потрiбно припинити використовувати тварин,
пiдпишiть. Не будьте байдужими до звiрят!» – написала Аріна
Грабовська.
Як завжди, актуальними залишаються транспортні питання. Отож жителька Житомира
Наталія Гольцева просить владу
змінити рух по вулиці Святослава Ріхтера.
«Прошу змінити рух по вулиці Святослава Ріхтера (62–108
номери) з двобічного на однобічний у напрямку Польового мікрорайону, а в напрямку Бульвару пустити рух провулком Льва
Толстого», – йдеться у петиції.

А от Юрій Солоп вимагає
повернути маршрутне таксі
Корбутівка-Богунія. Адже сьогодні сполучення з Корбутівки
на Богунію представлене лише
тролейбусом № 5А.
«Прошу повернути маршрутку для сполучення з Корбутівки на Богунію як альтернативу тролейбусу. Завжди повинен
бути вибір. Наприклад, тролейбус взимку не придатний бо не
герметичний. А Корбутівка активно забудовується», – написав
автор петиції.
Не оминули житомиряни
питання щодо якості обслуговування тротуарів у місті.
Автор петиції Дмитро Савицький пропонує при управлінні автомобільних шляхів
Житомирської міської ради
створити підрозділ, який буде
займатися ремонтом, обслуговуванням, підтримкою у належному стані тротуарів міста
Житомира.
«Для прикладу, просіла тротуарна плитка у сквері на майдані Соборному, відповідний
підрозділ займається частковою
перекладкою для належного

стану покриття. Крім того, паралельно займатися так званим
ямочним ремонтом тротуарів,
де не передбачено капітального
ремонту (у нас по центральним
вулицям на тротуарах є такі ями,
що танком потрібно проїжджати, не те що мамам з візочками).
У зимній період, щоб підрозділ
займався розчищенням переходів на тротуарах, громадських
зупинок від снігу», – йдеться
у петиції. Крім того, Дмитро
Савицький просить забезпечити
на другорядних вулицях, хоча б
на переходах встановлення однієї урни. Оскільки такі вулиц,
і як Східна, Князів Острозьких,
Грушевського, Мазепи, взагалі
не мають сміттєвих урн. А якщо
і є, то за кілометр одна від одної.
Нагадаємо, збір підписів
на підтримку відповідної електронної петиції здійснюється
протягом трьох місяців. Якщо
колективне звернення отримало
на свою підтримку 250 підписів,
його розгляд здійснюватиметься
невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її
розгляду.

У Житомирі презентували роботу
конвойного підрозділу поліції
та оголосили про набір кандидатів
Алла Герман

У вівторок, 28 серпня, в приміщенні
Житомирського
відділу поліції презентували діяльність
особливого підрозділу поліції та запросили громадян на
службу у ньому.
Працівники даного підрозділу виконують чітко визначені
завдання, пов’язані з охороною
та конвоюванням осіб, яким компетентними органами тимчасово
обмежено волю. Про це під час
брифінгу розповів начальник
сектору організації діяльності
ІТТ (ізоляторів тимчасового тримання) та конвойного підрозділу
ГУНП у Житомирській області
Олексій Чемерис.
«Ми відповідаємо за вчасне
доставляння осіб до місць призначення (суди, органи прокура-

тури та слідства, медичні заклади). До речі, на Житомирщині
маємо 5 ізоляторів тимчасового
тримання, які функціонують
у приміщеннях територіальних
відділів та відділень, а 80 поліцейських конвоїрів нашої служби
забезпечують переміщення затриманих чи підозрюваних осіб
у суди по всій території Житомирської області», – зазначив
Олексій Чемерис.
За словами поліцейського,
приміщення ізоляторів та кон-

война служба мають відповідне
оснащення для забезпечення
основоположних прав людини.
А з працівниками підрозділу постійно проводяться навчання та
інструктажі, щоб не допустити
випадків, які б порушували норми міжнародних і відомчих актів.
Після того, як журналістам
розповіли про специфіку роботи
служби, Олексій Чемерис нагадав,
що нині триває набір кандидатів
на заміщення вакантних посад
у підрозділі, і запросив бажаю-

чих до подання анкет.
«Загалом у нас підлягають заміщенню 20 посад: 5 – поліцейські
ІТТ і 15 – конвойного підрозділу.
Набір розпочався із середини
серпня і триватиме до 4 вересня. Це перший етап конкурсного
відбору – заповнення відповідних
анкет. Потім для кандидатів передбачені тестування, медичне
обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки, психологічне
тестування, співбесіда з поліцейською комісією і спеціальна
перевірка», – розповів Олексій
Чемерис.
На службу до конвойного
підрозділу поліції запрошують
усіх громадян України, кому виповнилося 18 років, хто має повну
загальну середню освіту і вільно
володіє українською мовою, обізнаний із нормами законодавства
і не має офіцерського військового
чи спеціального звання. Заробітна плата поліцейських становить
від 8 тисяч гривень, – повідомили
в поліції.
Детальніше про умови вступу до лав поліції та вимоги до
кандидатів можна дізнатися на
веб-сайті Головного управління
Нацполіції Житомирщини.
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Судебное разбирательство
относительно нападения
на журналиста Руслана Мороза
вышло на финишную прямую
Сергей Юров

По информации
правозащитной
платформы «Успішна
варта», 21 августа 2018
года в Житомире состоялось очередное
слушание по делу
избитого больше
года назад журналиста Руслана Кунавина,
который публикуется под псевдонимом
Руслан Мороз.
Напомним читателю, что
10 июня 2017 года на журналиста газеты «20 хвилин Житомир»
Руслана Мороза было осуществлено нападение с избиением
и грабежом. Больше месяца он
находился на стационарном
лечении, но из-за тяжести нанесенных травм и после выписки он
также нуждается в продолжении
лечения. 12 июля 2018 года, после
многочисленных переносов, благодаря вмешательству правозащитников организации «Успішна
варта» (Украина) и «Сеть Соли-

дарности» (Швейцария), в Житомире наконец состоялось первое
слушание по делу журналиста.
Интересы пострадавшего журналиста по приглашению и при
поддержке правозащитной платформы «Успішна варта» представляет адвокат Андрей Гожый.
На судебное слушание не
прибыл свидетель обвинения,
поскольку проходит службу
в Вооруженных силах Украины,
поэтому его решено вызвать повторно. Однако в случае неявки
стороны защиты и обвинения
согласовали, что прокурор откажется от непосредственного
допроса свидетеля. Для устранения этого доказательного пробела на заседании были зачитаны
показания свидетеля во время
проведения следственного эксперимента и сам протокол следственного эксперимента. Также
была приобщена к материалам
уголовного дела видеозапись
с совершенным преступлением.
С целью продолжения процесса адвокатом потерпевшего
Андреем Гожым было заявлено
ходатайство об изменении порядка исследования доказательств.
Такое предложение суд поддержал, письменные доказательства
были исследованы полностью
и приобщены к материалам
уголовного дела. Кроме того,

Спростування
У номері № 31 газети «20 хвилин», яка вийшла 15 серпня 2018
року, були опублікована стаття
«Під Житомиром незаконно вирізають ліс і труять людей», де
з-поміж кількох тверджень про
порушення із вирізанням лісового масиву біля села Довжик, сказано про те, що безпосереднім
учасником незаконних дій було
підприємство «Аскона-Південь».
Автор матеріалу Микола Корзун під час написання
статті не мав інформації про
те, що підприємство «АсконаПівдень» у 2016-му році набуло
прав власності на земельні ділянки загальною площею 1 га
разом із розташованими на них
будівлями та спорудами, тобто – у частково вже забудованому
стані та повністю звільненими
від будь-яких насаджень. Таким
чином, ТОВ «Аскона-Південь»
не брало і не могло брати участі
у подіях, що датовані періодом із

2011 по 2013 роки, про які власне
йдеться у зазначеній публікації.
Все це призвело до викривлення
суті ситуації щодо діяльності
підприємства «Аскона-Південь»
стосовно незаконної вирубки
лісу біля села Довжик. Так само
на час написання вищезгаданого матеріалу його автор не мав
достовірної інформації щодо
викидів у процесі виробництва
будівельних матеріалів, які здійснює ТОВ «Аскона-Південь»,
оскільки дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видане управлінням екології та природних
ресурсів Житомирської ОДА для
підприємства «Аскона-Південь»,
датоване 22 травня 2018 року.
Таким чином, твердження про
здійснювані викиди ТОВ «Аскона-Південь», які відчувають
найпершим чином по сусідству
із підприємством, а також і житомиряни, є некоректними та

сторона защиты выяснила, что
прокурор не предоставил материалы оперативно-розыскных
и следственных мероприятий по
снятию информации с каналов
связи нападавших.
Эти данные важны, поскольку адвокат Андрей Гожый и его
подзащитный Руслан Кунавин
считают, что мотив преступления был политическим и телефонные переговоры являются
связующим звеном между нападавшими и заказчиками. Судья
обязала прокурора разыскать
и подготовить эти материалы
на следующее заседание суда.
«Мы выходим на финишную
прямую этого резонансного уголовного процесса. Тяжесть улик
и давления на судебное разбирательство заставили подсудимых
не только признаться, но и дать
согласие на возмещение морального и материального ущерба.
Остаётся один вопрос: мотив
преступления. Спонтанная
агрессия? Желание поживиться?
Не верится, ведь Руслан Мороз
был избит, отобрана техника, но
не взяты личные ценные вещи
и деньги. Принадлежность нападавших к радикальным футбольным группировкам, связь
в социальных сетях с «националистами» и местными депутатами, а главное исчезновение из

материалов производства целого
пласта доказательной информации о телефонных переговорах.
Кого покрывают эти ребята,
полиция и прокурор? Если
мы не добьёмся адекватного
правосудия на Украине, то есть
возможность применить определённые международные рычаги.
Неправильный выбор – губить
свою жизнь и молодость ради
двуличных политиканов!» – заявил газете «ПАТРИОТ» адвокат
Андрей Гожый.
Следующее заседание назначено на 2 октября 2018 года
в 11:30. Ожидается, что будет
закончен разбор доказательств
(допрос свидетеля и приобщение
информации с каналов связи). После этого стороны смогут перейти
к судебным прениям и вынесению
приговора по данному делу.
На данный момент обвиняемые в нападении на журналиста
находятся под ночным домашним арестом. Им грозит от 7 до
10 лет лишения свободы (согласно статье 187 ч. 2 УКУ). Правозащитная группа «Успiшна варта»
продолжает следить за данным
судебным процессом и оказывать
юридическую и информационную поддержку. О ходе процесса регулярно информируется
мониторинговая миссия ОБСЕ
в Украине.

недостовірними.
На підставі виходу матеріалу
під назвою «Під Житомиром незаконно вирізають ліс і труять
людей», який вийшов у № 31 газети «20 хвилин» (стор.7), редакція спростовує твердження
автора статті про те, що підприємство «Аскона-Південь»
– «незаконно вирізає ліс
і труїть людей»
– «підприємство і далі планує розвиватися, розширювати
свою виробничу територію за
рахунок вирубки лісу»
– «здійснює варварські вирубки лісу, захоплення території
під виробництво будівельних
матеріалів»
– «здійснює викиди, «які відчуваються найпершим чином
по сусідству із підприємством
«Аскона-Південь», відчувають
і житомиряни. Жителі Богунії
знову відчувають подих війни.
Цього разу – екологічної»
– «пі дприємство брало
участь в аферах щодо набуття
земельних ділянок для розміщення заводу будівельних матеріалів» і визнає вищевказані

твердження недостовірними.
До такого висновку редакція
прийшла після ознайомлення
з документами, наданими підприємством «Аскона – Південь»
після виходу матеріалу у газеті «20 хвилин» (копії дозволу
№ 1822083201–246 на викиди
забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними
джерелами від 22.05.2018 року,
виданого Управлінням екології
та природних ресурсів Житомирської ОДА; копії Витягу
з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про
реєстрацію прав та їх обтяжень
від 29.01.2016-го р. за № 52261040;
копії декларації про готовність
до експлуатації об’єкта, що належить до 1–111 категорії складності, зареєстрованого Управлінням
Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області 9.06.2017 року; копії
витягу із Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав власності
від 16.06.2017 року).
Усі підтврджуючі документи є в ропорядженні редакції.

КОЛОНКА

На Востоке
существует
7 правил чистоты
1. «Чистота рук». Это означает не брать лишнего. Здесь также подразумевается сороковая,
десятая или иная часть доходов,
которую следует отдать тем, кто
в ней нуждается. Вы можете на
эту сумму просто купить подарки
и раздать их, те, кто их получит,
будет искренне рад.
2. «Чистота ушей». Это означает не слушать людей напуганных, озлобленных, суетливых
и т. д., а также оградить свой слух
от сквернословия, сплетен и пустых разговоров. Мой совет: когда
слышу негатив, просто ухожу из
комнаты или прошу, чтобы при мне
не проговаривали это.
3. «Чистота глаз». Это означает
беречь глаза от ненависти, от злости, от зависти и вожделений. Мой
совет: стараюсь больше наблюдать
за прекрасным, наслаждаться закатом или красотой природы вокруг, во всем видеть и находить
положительное.
4. «Чистота рта». Это означает беречь свой рот от излишнего
многословия и сквернословия.
«Молчание – золото», народная
мудрость.
5. «Чистота тела и одежды».
Это означает держать тело и одежду в чистоте, держать дом в чистоте.
6. «Чистота мыслей». Это означает убрать из головы негативные
мысли и злые помыслы. Также это
значит не проявлять к себе жалости. Зачем жалеть себя? Не лучше
ли подбодрить себя на светлые
начинания? Мой совет: все перемены – к лучшему, и если ты идёшь
вперёд и развиваешься, это значит,
что слабые люди будут отходить
и только сильные и с единой целью
будут с вами.
7. «Чистота души и сердца».
Это означает беречь и охранять
свои душевные порывы и не игнорировать их. Любите и не требуйте
ничего взамен. Любовь уже сама
по себе счастье. Мой совет: любить
своих близких и ценить их каждый
день, находить минуту в день, чтоб
позвонить или приехать, обнять
и сказать, что вы любите.
Gloria Beauty,
любите и будьте
честны с собой
Илона Колодий
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Болюче питання

Пільги для чорнобильців
у 2018 році: КСУ ухвалив
доленосне рішення
Алла Герман

Чорнобильцям
повернули відібрані
у грудні 2014 року
пільги.
Рішення про скасування закону, що позбавляв ліквідаторів
та постраждалих від аварії на
ЧАЕС майже усіх пільг та гарантій, 17 липня поточного року
прийняв Конституційний суд
України – найвища судова інстанція, рішення якої обов’язкові до
виконання! Водночас, аби пільги
врешті-решт дійшли до адресатів, уряду та Верховній раді слід
прийняти ряд змін до законодавчих актів. Зокрема це стосується
держбюджету та питання 4 зони.
Що, як і чому? Знайти відповіді на ці питання спробували
під час засідання прес-клубу Обласної організації Національної
спілки журналістів України за
участі представників громадських організацій, управлінь
соціальної сфери та обласних
депутатів.
За словами голови Благодійного фонду «Дзвони Чорнобиля»
Леоніда Антонюка, за останні
роки, штат установ соціального
забезпечення був значно скорочений, а враховуючи повернення
пільг чорнобильцям, роботи, навпаки, додасться: це оновлення
бази даних, видача нових посвідчень тощо. А варто наголосити,
що Житомирська область одна
з найбільш постраждалих від
Чорнобильської катастрофи:
сьогодні кожен п’ятий житель
області відчуває на собі наслідки
аварії.
«На Житомирщині 255 тис.
постраждалих. Усі вони потребують лікування, щорічного
оздоровлення. 55 тис. дітейчорнобильців мають право на
безкоштовне харчування у навчальних закладах. Тому, паралельно з тим, як стукаємо у двері
представників центральної влади, ми звертаємося й до місцевих
чиновників – нехай обласна та
районні адміністрації, керівники
територіальних громад, депутати
на місцях покажуть, що також
працюють. Чорнобильські програми повинні бути затверджені з урахуванням усіх нюансів,
гідно профінансовані та безпе-

ребійно працювати», – розповів
Леонід Антонюк.

Чорнобильські питання
у законах і програмах
Рішенням Конституційного
суду було повернуто дію 23 статті – пільги та компенсації громадянам віднесеним до 4 категорії.
Водночас 4 зону, зону посиленого
радіологічного контролю, виключно на якій діє вищезазначене посвідчення, не повернуто.
Тому на сьогодні існує правова
колізія й люди, фактично, не
можуть скористатися своїми
законними пільгами.
«Пільги повернуті, однак
постанови Кабміну, які регулювали їх надання, залишаються
скасованими. Відтак, необхідно
або відновити дію існуючих
постанов, або прийняти нові,
у яких будуть вказані розміри
соціальних допомог та порядок
їх надання. Багато постраждалих
2 категорії звертаються за санітарно-курортним лікуванням,
але управління соцзахисту не
має порядку надання відповідної гарантії, не має переліку
документів, який би мав надати
чорнобилець – усі ці питання
необхідно якнайшвидше врегулювати, адже ми не маємо права
діяти поза законом», – розповіла
головний спеціаліст відділу соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, головного
управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації Вікторія Глущенко.
За словами чиновниці, в Житомирській області також діє
Чорнобильська програма, яка
передбачає 72 грн 26 коп. у рік на
лікування одного чорнобильця.
Сума – смішна, в той же час, коли
держава взагалі ігнорує потреби
даної категорії осіб, область шукає хоч якісь можливості для їх
підтримки. Не стоять осторонь
і деякі райони. Так, до прикладу,
Любарський, Ружинський та Радомишльський доповнюють цю
суму з власних бюджетів і чорнобильці, що мешкають у даних
районах отримують щорічно на
лікування близько 130 грн.
Що стосується санаторнокурортного лікування, то лише
на 49% від потреби забезпечено
путівками чорнобильців 1 категорії – Мінсоцполітики, на прохання збільшити фінансування
та забезпечити санаторним ліку-

ванням 100% чорнобильців, делегувало даний обов’язок місцевим
бюджетам: Радомишльський район спромігся профінансувати
лише одну путівку (6 тис. грн),
усі інші поки навіть такої можливості, на жаль, не віднайшли.
Чима лий вк ла д робл ять
громадські організації, за підтримки яких цьогоріч вже 238
чорнобильців (7, 5 млн грн) були
оздоровлені у Лікувально-реабілітаційному центрі ім. В. Т. Гуца.

Чим загрожує владі
невиконання рішення КСУ
Нові судові позови, заблоковані рахунки виконавчих органів
влади та навіть лікарень – ось, що
очікує на державу, якщо питання чорнобильських гарантій не
А отже, уряду слід активізувати
свою роботу у напрямку реалізації гарантованих державою пільг
постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

Україна та Японія:
одне горе на двох

буде законодавчо відпрацьоване,
а самі пільги й далі не будуть
надаватися. І ця проблема, звісно ж, вирішується не в області,
і тим паче не в місті чи районі –
це прерогатива центральних органів влади. Таку думку виказав
доктор політичних наук Ігор
Рафальський.
«Усі пава чорнобильців чітко
прописані у законі прямої дії,
тобто у Конституції України, у її
16 статті. На підставі цього та
рішення Конституційного суду,
чорнобилець має повне право
вимагати гарантовану йому соціальну допомогу. Аби уникнути
небажаних проблем, уряду слід
негайно внести подання щодо
змін до державного бюджету на
поточний рік, закласти кошти
у проекті бюджету на наступний

рік. У свою чергу, Конституційну більшість також причетна:
у 2014 році вона скасувала пільги, тепер же зобов’язана (судом,
а не чиїмось примхами!) їх відновити, тобто підтримати зміни
до бюджету. В іншому разі, не
уникнути судових позовів від
чорнобильців, чиї права не дотримуються. Лише задумайтеся,
через невдоволення та звернення
до суду якогось постраждалого
з віддаленого села Народицького
району, може бути паралізована
уся система соціального захисту області та припинене фінансування інших, в тому числі й
чорнобильських, програм», – наголосив Ігор Рафальський.
Такий результат навряд чи задовольнить як надавачів соціальних допомог, так і їх отримувачів.

Японці вже давно стали частими гостями у Житомирській
області: спочатку вони просто
розділили з українцями гіркоту
жахливих подій 1986 року, а після вибуху на АЕС у префектурі
Фукусіма вони приїхали з запитанням, як ми долаємо наслідки
катастрофи такого масштабу.
Однак перейн яттям досвіду
справа не обмежується, зазначає голова Благодійного Фонду
«Заложники Чернобыля» Євгенія
Дончева. Японці часто допомагають з оновленням матеріально-технічної бази для лікарень
північних районів Житомирської
області (найбільш постраждалих
від аварії на ЧАЕС).
Для більшості сучасників
пам'ять про Чорнобильську трагедію, про усі людські жертви, що
були принесені в ім’я майбутніх
поколінь, зводиться до чергових
річниць катастрофи. Тому той
факт, що діалог між чорнобильцями та хоча б частиною представників влади все ж почав
налагоджуватися, має вагоме
та загальнодержавне значення.
Відновлення соціальної справедливості для ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС є
першим кроком до відновлення
соціальної справедливості для
кожного українця.
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Тема номера

СКАНДАЛ: мер Сухомлин шляхом

обману покриває директора
“Житомирводоканалу” Андрія Нікітіна
Анастасія Ліберман

Через ситуацію
з якістю води у річці
Тетерів та у кранах
містян громадські
активісти на позачерговій сесії вимагали негайної
відставки директора
«Житомирводоканалу» Андрія Нікітіна.
Активісти вкотре наголошували міським депутатам, що
директор місцевого водоканалу
Андрій Нікітін неналежним
чином виконує свої обов’язки,
і цьому є низка підтверджень.
Ба більше, на керівника підприємства відкрито декілька
кримінальних проваджень.
«Ми виступаємо проти продовження контракту керівнику КП «Житомирводоканал»
Андрію Нікітіну та вимагаємо
його відставки! Якість води
у місті жахлива, усі комунікації – гнилі! Ви подивіться, що
тече з наших кранів – кава! Директор не виконує свою роботу.
А коли були створені робочі
групи з приводу викидів у річку Тетерів, то Нікітін туди не
являвся. Лише один раз. І то
доводилося ледь не силою затягувати на засідання. Такого, як
при Нікітіні, з водою у Житомирі ніколи не було! А скільки
порушень при тендерних закупівлях, кримінальних справ?
Всі мовчать чомусь про це. На
жаль, директорами комунальних підприємств останнім часом стають особи з інших міст,
які не мають відповідної освіти.
Проголосуйте прямо зараз за
його відставку», – заявили активісти.
«Грома дськ іс ть обу рена
цією сит уацією. Ви хіба не
бачите, що відбувається за два
роки діяльності цього директора? Ви, коли підписували договір, ви знали про низку кримінальних справ, відкритих на цю
людину? За два роки він убив
нашу річку. Прийшов і труїть
наших людей похилого віку. Не
кожен може піти в місто і купити собі чистої води. Це ваше
обличчя, депутати, прийміть
якесь рішення. Створюйте робочу групу, скасуйте його», – закликав Богдан Фещенко.

На думку міського голови
Сергій Сухомлина, на сьогодні
до директора водоканалу прикуто багато уваги лише через
те що стартувала реалізація
проекту Світового банку.
«До водоканалу дуже багато уваги прикуто через те,
що пішла реалізація проекту
Світового банку. Щодо цієї
теми постійно висловлюються
громадські організації. Є з них
частина, які дійсно вболівають,
але мені також давали інформацію, що активісти скуповували
на Житньому базарі мертву,
дохлу рибу», – зазначив Сергій
Сухомлин.
Житомирських активістів
обурили обвинувачення мера
міста. У коментарі журналістам
«20 хвилин» громадський діяч
Ігор Малі розповів: у міського
голови свої плани відносно директора водоканалу, через те
він його захищає.
«Дивує, чому так наполегливо міський голова Сергій
Сухомлин захищає директора водоканалу. 4 місяці тому,
коли водоканал скидав нечистоти в річку, Сергій Іванович
сказав, що продовжує його
контракт на 2 місяці. Коли
ми прийшли на сесію, просили відставку Нікітіна, адже
вода з кранів тече жахливої
якості. Ми не задоволені його
роботою, і ми обурені, чому
досі ця людина керує водоканалом. Наскільки нам відомо,
європейський банк виділяє на
водоканал великі кошти, і питання лише у відкатах. З Нікітіним питання вирішено, він
буде відкатувати як потрібно.
Тому вони не хочуть посади на
місце директора чесну людину. Сергію Івановичу дозволяє

совість обвинувачувати людей
в тому, що вони скуповують
по 7–8 тонн дохлої риби. Це
просто жах. І це лише заради
того, щоб залишити Нікітіна
на даній посаді, але цього не
буде! Ми просто не дамо», – зауважив Ігор Малі.
Під час брифінгу на питання журналістів мер розповів,
що за наявною у нього інформацією активісти скуповували дохлу рибу на прилавках
ринку за день до акції проти
водоканалу.
«Водоканал, я розумію, –
тема дуже чутлива для житомирян. Мені надавали інформацію, якраз з АТОшних
організацій, що люди скуповували на Житньому базарі дохлу рибу для того, щоб трішки
поштормити водоканал, такий
факт також є. Я не думаю, що
цьому потрібно приді ляти
увагу, але навесні відбувався
скид у річку Тетерів в районі
Корбутівки. Цьогоріч до даної

ситуації було прикуто дуже багато уваги активістів, але нікого
не цікавило питання, що такі
скиди відбувалися двічі на рік
протягом останніх 30-ти років.
Це така технологія водоканалу.
Він таким чином був побудований. Зараз ми будемо змінювати цю систему, у ракурсі
Світового банку цієї схеми вже
немає. Але треба час для того,
щоб привести все до ладу», –
розповів Сергій Сухомлин.
Після відкритої заяви міським головою про закупівлю
громадськими діячами дохлої
риби за коментарем про заяву
міського голови журналісти «20
хвилин» звернулись до інспектора з торгівлі на Житньому
ринку.
«Заява про те, що у нас
на ринку продають дохлу та
мертву рибу, – це справжня
брехня. Можемо піти до рибного павільйону і побачимо,
якою рибою там торг ують.
Я можу, особисто дивлячись

в очі Сергію Сухомлину, сказати: ваші звинувачення щодо
мертвої риби – брехня», – прокоментувала ситуацію головний інспектор з торгівлі на
Житньому ринку.
Начальник Державної екологічної інспекції у Житомирський області Сергій Зибалов
додав, що факт збруднення
річки Тетерів та загибелі риби
був зафіксований екологічною
інспекцією та рибоохоронним
патрулем. «Наразі матеріали
передані та знаходяться у поліції», – каже керівник екоінспекції області.
Місцеві активісти наголошують і на тому, що в кабінетах міського голови та інших
чиновник ів вода питна ус я
в кулерах та пляшечках, не
виключено, що її купують за
кошти житомирян, які платять
податки.
«Чому ж депутати витрачають мільйони грошей, подають
нам в кранах брудну воду, а особисто п’ють привозну питну
воду? Це лише підтверджує
той фак т, що воду з кран у
пити не можна, вона отруйна.
На будь-яких засіданнях на
столах у чиновників стоїть вода
не з місцевих кранів, а привозна», – обурено прокоментував
Ігор Малі.
За інформацією активістів,
міський голова Сергій Сухомлин
«вживає воду російського походження, одного з діючих брендів
виробника води в країні».
Найближчим часом директор КП «Житомирводоканал»
прозвітує перед місцевими
депутатами. Останні мають
вирішити, чи будуть кадрові
рішення на комунальному підприємстві.
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Коли вітчизняні дороги
стануть безпечнішими
Україна очолює
рейтинг за смертністю на дорогах
в країнах Європи.
Лише минулого року
внаслідок дорожньо-транспортних
пригод загинуло
3432 українці. Серед
головних причин
смертельних травмувань – перевищення
безпечної швидкості,
порушення правил
маневрування та керування транспортним засобом у нетверезому стані.
У країнах Європейського
Союзу показник смертності на
дорогах значно нижчий. Немаловажним чинником при цьому,
окрім культури водіння автотранспортом, є більш досконале
державне регулювання в країнах
Євросоюзу та дотримання високих стандартів безпеки для усіх
учасників дорожнього руху.

Водійські посвідчення
європейського зразка
До базових принципів державної політики в сфері транспорту належать встановлені
правила видачі водійських посвідчень. Систему видачі прав
керу в а н н я т ра нс пор т н и ми
засобами Україна перейняла
у спадок з радянських часів. Довгий час термін дії водійського
посвідчення становив 50 років.
Лише з недавнього часу термін
скоротили до 30 років.
Ві дпові дно до Угоди про
асоціацію, Україна переходить
на європейський стандарт видачі посвідчень водія. Правила
щодо отримання водійських
посвідчень для нашої країни є
важливою частиною транспортної політики. Очевидно, українці
стикатимуться з новими для них
правилами й умовами отримання водійських посвідчень.
Держави – члени Європейського Союзу вже тривалий час мають
свою систему видачі водійських
посвідчень. Новий формат водійських прав єдиного зразка введено 19 січня 2013 року. Водійські
права мають формат банківської

карти з фотографією та вбудованим мікрочипом, де зберігаються
дані водія. Термін дії водійських
прав – від 10 до 15 років.
За Директивою 2006/126/ЄС
визначено проходження медичного огляду, порядок отримання
та терміни дії водійського посвідчення для двох груп водіїв.
До першої групи належать водії
приватного транспорту, до другої – відповідно комерційного
та пасажирського транспорту.
Виконання прописаних вимог –
обов’язкове. Головна мета даної
Директиви – забезпечити безперешкодне пересування водіїв
усією територією держав – членів
Європейського Союзу, забезпечення високої безпеки на дорогах
та унеможливлення шахрайства
і підробки водійських посвідчень.
Якщо порівнювати прописані вимоги для 1-ї та 2-ї груп,
то для водіїв 1-ї групи вимоги
значно простіші. Директива про
посвідчення водія має стандартний формат посвідчення для всіх
водіїв. Проте термін дії посвідчення для 1-ї та 2-ї груп значно
різниться. Для 1-ї групи строк
дії посвідчення водія – 10 –15
років, а для 2-ї – всього лише 5
років. Так само різниться медичний огляд: для 2-ї групи він
обов’язковий, у той час, як для
1-ї групи він лише можливий.
Для поновлення посвідчення після завершення терміну
дії водій 2-ї групи має виконати
дві прості умови. Пройти медичний огляд на достатній для
керування транспортом фізичний і психічний стан здоров’я та
підтверджене місце проживання
на території держави, яка видала
посвідчення.
При поновленні посвідчення 1-ї групи держави-члени
для керування транспортним
засобом мають право вимагати
проходження як фізичного, так
і психічного медичного огляду.
В Україні зміни у видачі посвідчень водія відбулися, але
з певними відмінностями у порівнянні з вимогами європейської директиви.
– Фактично зміни стосуються
лише отримання першого посвідчення водія – тепер посвідчення видається на два роки, –
роз’яснює начальник відділу
організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії
із суб’єктами господарювання
регіонального сервісного центру
МВС у Житомирській області
Микола Грибан.
– Умова така: якщо водієм
не було вчинено більше двох

адміністративних порушень, то
це посвідчення водія замінюють на довготривале – тобто на
30 років. Якщо ж протягом двох
років водій вчинив три і більше
правопорушень – складати теоретичний та практичний іспити
доведеться знову.
Зазначені умови у посвідченні
водія мають вказувати, за яких
обставин водію дозволено керувати транспортним засобом.
За наявності певних фізичних
обмежень особі дозволяється керувати транспортом для людей
з обмеженими можливостями чи
спеціально переробленим транспортом, якщо він складе іспит
з навичок та поведінки у такому
транспортному засобі.
Видане в Україні за новими
правилами посвідчення водія
підлягає визнанню в усіх країнах Європейського Союзу. Держави – учасники Європейського
співтовариства вживають усі
можливі заходи для уникнення
ризиків підроблення водійського
посвідчення.
Із цією директивою переплітається ще один важливий
документ. Директивою 2003/59/
ЄС встановлюються вимоги щодо
початкової кваліфікації і періодичної підготовки водіїв, які
надають комерційні послуги
з перевезення пасажирів або
вантажів. За результатами проходження початкової та періодичної підготовки водій транспортного засобу отримує сертифікат
професійної компетенції.
На сьогодні українським водіям транспортних засобів не
обов’язково відповідати даним
вимогам, проте водії, які працюють у компаніях держав – членів
Європейського Союзу, зобов'язані
мати кваліфікаційну карту водія
чи водійський атестат, у якому
зазначено право здійснювати перевезення пасажирів та вантажів.

Зменшення швидкості
в населених пунктах
У листопаді минулого року
Кабінет Міністрів України змінив правила дорожнього руху.
З 1 січня 2018 року максимальна
швидкість у населених пунктах зменшилася з 60 км/год до
50 км/год. Така максимальна
швидкість давно уже практикується в більшості країн Європи. Обмеження швидкості
у 60 км/год у Європі залишилося лише в країнах колишнього
СНД: Білорусі, Грузії, Вірменії,
Азербайджані і Росії.
Макс има льна шви д к іс т ь

у 50 км/год є рекомендованою
за результатами дослідження
Всесвітньої організації охорони
здоров’я зі швидкості реакції людини в екстремальній ситуації.
За статистичними даними
Національної поліції України,
найпоширеніший вид правопорушень українських водіїв – перевищення швидкості. Практично
кожна третя ДТП на дорогах
України стається через перевищення максимальної швидкості.
Наша країна перебуває на першому місці в Європі за рівнем
смертності на дорогах. Отож дії
Міністерства внутрішніх справ
щодо введення ряду нових проваджень з посилення безпеки дорожнього руху в Україні є цілком
логічними.
– Мета зміни шви дко сті – зменшення аварійності на
вулицях міст. Насамперед це
стосується ризику загибелі та
травмування при наїздах автомобілів на пішоходів. У той же
час зменшення швидкості руху
в населених пунктах на 10 км/год
не знижує в цілому загальну
швидкість потоку транспорту
та час у дорозі, – запевняє експерт
ГО «Пасажирський Транспорт»
Олександр Вельможко.
За статистикою, шанси вижити у пішохода при зіткненні
з автомобілем, що рухається із
швидкістю 60 км/год, практично
нульові. Якщо ж автомобіль рухається зі швидкістю 50 км/годину, шанс вижити збільшується до
20%. Здавалося б, різниця лише
у 10 км/год, проте вона може
врятувати чиєсь життя.
Зміни мали б відбутися не
лише у правилах дорожнього
руху, а й у відповідальності за
перевищення максимальної
швидкості. Проте цього так і не
сталося. За перевищення дозволеної швидкості, тобто більш
ніж 50 км/год, водій автомобіля,
здійснивши адміністративне
правопорушення, має сплатити штраф у такому ж розмірі,
як і раніше.
– Розмір штрафів не змінився. Зараз при перевищенні швидкості на 20 км / год і більше він
становить 255 грн. Зрозуміло, це
без обтяжуючих обставин у вигляді порушення інших пунктів правил дорожнього руху,
сп'яніння і т. д., – запевняє Олександр Вельможко.
– Зміни ми повинні бачити
вже зараз – на прикладі роботи
відповідних органів місцевої влади по установці нових дорожніх
знаків обмеження швидкості
і контролю поліцією швидкісних

режимів. Водії на даний момент
найчастіше ігнорують це зменшення максимальної швидкості
(суб'єктивно), – стверджує експерт.
Радник голови Федерації автомобільної галузі України Олена
Чепіжко стверджує, що одного
прийняття постанови мало – повинен бути чіткий дієвий механізм контролю за її виконанням.
Поки цього не сталося, суттєвих
змін в аварійністі на дорогах
можна не очікувати.
– Дані патрульної поліції
свідчать про незначне покращення ситуації на дорогах. За перше
півріччя 2018 року на території
України сталося 68,8 тис. ДТП,
що на 10,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У ДТП травмувалося 12,8 тис.
людей та 1,2 тис. осіб загинуло.
Однак перевищення дозволеної
швидкості руху все ще залишається однією з основних причин
великої кількості ДТП на українських дорогах, – зазначає Олена
Чепіжко.
Пані Олена додає, що важливим аспектом застосування нового законодавства залишається
рівень штрафних санкцій та правомірність призначення штрафу.
Для порівняння, у країнах ЄС
сума штрафу за перевищення
швидкості досягає декількох
тисяч євро. Фіксація перевищення швидкості дійсна тільки
за допомогою відеозапису або
фотоматеріалів.
Подібними автоматичними
системами фіксації порушення
швидкості обладнані сьогодні
лише основні перехрестя великих
українських міст. Заперечувати
точність комп'ютерних вимірювань, зафіксованих на фото- та
відеозйомці, що вмикаються автоматично при фіксації перевищення, немає сенсу. Такий підхід
повністю виключає суб'єктивність
вимірювань, не дає жодної можливості зловживань з боку інспекторів дорожньої поліції.
Певні зміни в наближенні
транспортної сфери до європейських норм помітні. Проте Україні потрібно ще багато
часу, аби повністю перейти на
європейський зразок та виконати
свої зобов’язання перед Європейським Союзом.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
«Просування реформ в регіони» за
сприяння Європейського Союзу
(http://ec.europa.eu/europeaid).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу.
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На лінії конфлікту

Куди зникли бланки
свідоцтв із відділу ЗАГС,
і хто за цим стоїть?
Руслан Мороз

Лише після офіційного запиту журналіста начальнику
Новоград-Волинського міськрайонного
відділу державної
реєстрації актів
цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у Житомирській області (колишня назва -відділ
ЗАГС) за зникнення
бланків свідоцтв
оголосили попередження.
Спеціальному кореспонденту
вдалося дізнатися про роботу,
а якщо бути точнішим, то про
безлад, який процвітає у стінах
державної служби. І цією державною службою є управління
юстиції. Так, це зовсім не описка, саме в Головному територіальному управлінні юстиції
у Житомирській області вже стало нормою порушувати закон.
Чи не дивно? Адже сьогодні
ми тільки й чуємо, як управління юстиції на Житомирщині
піариться проектами «Я маю
право» та іншими пілотами.
Але насправді все не так, як нам
звикли підносити. За темною завісою криється безліч порушень
та приховувань з боку дрібних
начальників. Дехто з них навіть
так вміло приховує від керівника
управління свої діяння, а часто
це – протизаконні діяння, що не
відразу й зрозумієш, що чи хто
за ким стоїть.

Куди ділися
бланки свідоцтв?
Це питання й на сьогодні залишається відкритим. Принаймні, відкритим для загального
доступу. Навіть на запит кореспондента головне територіальне
управління юстиції не надало
чіткої відповіді, чи зверталось
воно до органів поліції з відповідною заявою щодо зникнення
бланків свідоцтв. Відписались
чиновники лише цитатами із
законів. А також повідомили

про застосування до начальника
Новоград-Волинського відділу
державної реєстрації актів цивільного стану виду дисциплінарного стягнення – попередження про неповну службову
відповідність. Але, мабуть, якби
журналісти не дізналися про
зникнення бланків, то й попередження не було би. Отже, про
зникнення бланків в управлінні
стало відомо 16.07.2018, 04.08.2018
отримано запит журналіста,
і лише 08.08.2018 начальнику відділу оголосили попередження.
Форма льно начебто весь
цей час, тобто з 16.07.2018 по
08.08.2018, проводили службове розслідування, але що ж
стільки часу розслідувати? Чи
не здається дивним, що бланки,
які потребують особливої уваги,
ретельного обліку і контролю за
їх використанням, самі по собі не
знайдуть дорогу назад до відділу
та не повернуться?

Посадовий злочин?
Чи угруповання?
Безліч питань, на які сьогодні
у головному управлінні немає
відповіді: навіщо та хто це міг
зробити? А головне для чого?
– Якщо це бланки свідоцтв
про шлюб, то відповідно вони
можуть «сплити» у різних міграційних службах, які видають
посвідки на постійне місце проживання іноземця на території
України. Адже за законом іноземець може отримати таку посвідку, якщо перебуває у шлюбі
з громадянкою України понад
два роки. Звісно, міграційна
служба повинна перевіряти шляхом надання запитів до відділу
ДРАЦС (ЗАГС) на підтвердження,
але якщо бланки свідоцтв пропали із ЗАГСу, то звісно, вони
потрібні тим нерадивим по-

садовцям міграційної служби,
які підуть, по суті, на злочин, –
говорить правозахисник Сергій
Ботнєв. – А ще, можливо, злочинці будуть оформляти спадщину, пред’явивши свідоцтво про
шлюб нотаріусу. Наприклад, померла особа фактично не перебувала у шлюбі, а з пред’явленням
свідоцтва про шлюб такий же
нерадивий, нечесний нотаріус
оформить спадщину злочинцю, –
продовжив Сергій.
– Виходить, це група злочинців діє?
– Звісно, це не одна особа.
Ми ж розуміємо, що ніг у бланків немає і самі вони не вийшли
із відділу ЗАГС. Скоріш за все,
це заздалегідь спланована ситуація, – говорить Сергій Ботнєв.
Аби почути відповіді на запитання, чому до начальника
управління державної реєстрації
не застосовані заходи дисциплінарного стягнення та впливу,
адже він найголовніший у сфері
реєстрації, а відділ державної
реєстрації актів цивільного стану – це підпорядкований структурний підрозділ, і для чого такий керівник, як Залізнюк В. В.,
потрібен взагалі – ми впродовж
тижня намагались зв’язатись
з виконуючим обов’язки керівника Головного територіального управління юстиції у Житомирській області Богданом
Данилишиним, але марно – на
мобільний він не відповідав, а зі
стаціонарного постійно стверджували, що Данилишина Б. Ю.
немає на робочому місці.
І хоч в управлінні юстиції на
зажадали за потрібне пояснити
ситуацію – висновок напрошується сам собою: чи не забагато
порушень у сфері цієї реєстрації,
адже декілька років тому, коли
вже був призначений на посаду
Валентин Залізнюк, також стався

посадовий злочин, а саме: незаконна перереєстрація підприємства «Житомирські ласощі».
Тоді «виїхали» на попередньому
очільнику головного управління Олегу Гораю, який швидко
припинив свої повноваження,
а Залізнюк В. В. благополучно
залишився невинним, хоча саме
йому підпорядковувалась реєстраційна служба та службовціреєстратори. Отож, посада, яку
обіймає Залізнюк, є, але, мабуть,
сам пан Валентин Валентинович
недоторканний, бо жодного разу
не відповів за порушення у роботі
підрозділів, які начебто входять
до складу очолюваного ним
управління держреєстрації.
Ще більше дивує, чому заступник начальника Головного
територіального управління юстиції у Житомирській області,
він же начальник управління
державної реєстрації Валентин
Залізнюк, який безпосередньо мав би керувати процесом
державної реєстрації, у тому
числі й реєстрацією актів цивільного стану, не звернувся до
ЗМІ з проханням висвітлення
«досягнень» щодо зникнення
бланків свідоцтв. Та й досі не
звертається похвалитися іншими «досягненнями» у порушенні
роботи відділів ДРАЦС (ЗАГС),
а згідно з останнім актом перевірки Міністерства юстиції
України порушень виявили на
45 сторінок у друкованому вигляді. Минулого року компетентними особами Міністерства
юстиції України, які входили до
складу комісії, також було виявлено безліч недоліків у роботі
відділу ДРАЦС. Але це все ще
«квіточки» порівняно з тим, що
за ці систематичні порушення
Залізнюк В. В. безпосередньо
винним особам – керівникам та
їх підлеглим міських, районних
та міськрайонних відділів –виплачував премію та надбавки до
посадових окладів. Та незважаючи на постійні, а, можна сказати, й на систематичні «ляпаси»
у роботі, пан Залізнюк тричі
подавав документи на конкурс
на посаду начальника головного
управління, але жодного разу
так і не пройшов.
Про те, як нараховували
премії та надбавки у розмірі більше 100% від посадових окладів за численні порушення в роботі, читайте
у наступному номері. А також про те, як позбавлялись
неугодних та тих, на кого не
діяли залякування. І чи знає
про це міністр юстиції?

КОЛОНКА
Як укласти договір
про сплату аліментів
на дитину?
Після розлучення батьки
мають право укласти договір
про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір
та строки виплати аліментів.
Це позасудове вирішення спору
між батьками щодо утримання
дитини. Роз’яснення, в межах
проекту «Я маю право!», надали
фахівці Овруцького бюро правової допомоги.
При укладенні договору
батьки дитини вправі визначити розмір, порядок та форму
(способи виконання обов'язку
утримання дитини), а також інші
умови надання утримання своїм
неповнолітнім дітям. Аліменти
за домовленістю батьків можуть
сплачуватися у твердій грошовій
сумі, сплачуваній одноразово
чи періодично, у частках від
заробітку (доходу) платника,
шляхом надання майна або іншим шляхом, встановленим сторонами у договорі. Може бути
передбачено також поєднання
декількох способів.
Сторони такого договору
вільні у встановленні розміру
аліментів на утримання дитини. Але умови договору не можуть порушувати права дитини:
розмір аліментів не може бути
меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку, це закріплено
у ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу
України. В іншому випадку такий
договір за рішенням суду буде
визнано недійсним.
Строки сплати аліментів визначаються батьками у договорі
самостійно, але з урахуванням
положення про те, що вони
не будуть порушувати права
дитини. Можливою є виплата
аліментів щомісяця, через інші
проміжки часу, а також у вигляді
одноразово наданої суми.
У випадку сплати аліментів
у твердій грошовій сумі, у зв'язку
із постійними інфляційними процесами, сторони договору про
сплату аліментів вправі включити
до договору умову щодо індексації такої грошової суми.
Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.
Нотаріальна форма договору
про сплату аліментів надає можливість виконати його у примусовому порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, таке
стягнення відбувається у примусовому порядку виконавчою
службою з дотриманням вимог
Закону України «Про виконавче
провадження».
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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Споживачу

Середа, 29 серпня 2018

ПЕЧІ ТА КАМІНИ для
приватного будинку:
поради експертів
Світло від вогню завжди
привертало і заворожувало
людей. Сучасний спосіб
життя в місті не може цього
дати. Тому кожен, хто будує
власний будинок, прагне
обладнати його піччю або
каміном.
Свій власний осередок дарує відчуття
тепла і затишку в домі. Крім естетичної
складової, печі і каміни для дачі грають
практичну роль. З їх допомогою опалюється будинок, що дозволяє комфортно

жити в ньому.
Незважаючи на розвиток технологій
в області опалення та наявність на ринку
більш функціональних і практичних сучасних котлів, конвекторів та обігрівачів, печі
та каміни, як і раніше, користуються популярністю. Планувати місце під камін або піч
необхідно на етапі створення проекту. Варто
відразу визначитися з типом майбутнього
вогнища. Спосіб установки багато в чому
буде залежати від типу вогнища, особистих
уподобань господарів і висунутих ними
вимог до опалення будинку. Зведення печі
або каміна можна робити як під час, так
і після завершення всіх робіт з будівництва
будинку. Головне – чітко розуміти особливості конструкції печей і камінів.

Три конструктивні різновиди
конструкцій
Існує три основних типи конструкцій:
піч, камін і суміщений тип – піч-камін.

Піч – слава традицій

Цей тип домашнього вогнища найбільш масивний. Для його установки потрібно міцний посилений фундамент. Піч
може виконувати функції обігріву будинку
і приготування їжі. Під її установку слід
запланувати досить багато вільного простору. Для топки печі використовується
лише тверде паливо: дерево, вугілля, торф.
Кладка печі – це ціле мистецтво, тому її слід
надати майстру-пічнику. Якщо є бажання
докласти свою руку до майбутньої печі, то
знову ж таки робити це потрібно під наглядом майстра.
Важливо! Якщо піч встановлюється в повністю побудованому будинку і в ньому не
заплановано місце під неї, то доведеться
розбирати міжповерхові перекриття. А це
дуже клопітке і дороге заняття.

Камін: практичність і естетика

Установка камінів набагато простіша, ніж
установка печей. Каміни легше, але під них
також необхідно робити посилений фундамент. Конструкція топки і димаря такого вог-

нища досить проста, вимагає менше місця.
Використовувати його можна лише
в якості джерела тепла і естетичної деталі
інтер'єру. Каміни можна топити як твердим
паливом, так і газом.
Газові каміни для дачі практично ідентичні за своїм зовнішнім виглядом зі звичайними камінами на твердому паливі. Декоративні елементи газового каміна можуть
імітувати палаючі поліна, вугілля або будьякий інший вид вогнища. Виготовляються
газові каміни з вогнетривкого скловолокна
і кераміки. За типом конструкції вони нагадують традиційні, різниця полягає в подачі
палива. Газовий камін обладнаний газовими пальниками, подачу палива і рівень
полум'я можна контролювати за допомогою
спеціальних датчиків. Перевагами газового
каміна є його потужність в 4–10 кВт, високий
ККД для обігріву приміщень, відсутність
продуктів горіння (сажа та попіл), простота
установки.
Іноді в будинках вже стоїть традиційний
камін, і у господарів виникає бажання переобладнати його під газовий. Така модернізація цілком можлива. Головне – звернутися
до фахівців, мати підведений до будинку
газ і оформлений дозвіл.
Важливо! Купуючи газовий камін для
приватного будинку, необхідно звернути
увагу на маркування. Якщо камін має маркування Р, це означає, що він працює на
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зрідженому газі. Якщо стоїть маркування
N – цей камін буде працювати тільки на натуральному газі.

Печі-каміни: симбіоз переваг

Слід особливо наголосити на цьому типу
вогнища. Він поєднує в собі всі переваги печей і камінів. Від камінів йому дісталась мала
вага, компактність, простота установки. Печікаміни також мають можливість швидкого
обігріву приміщення за рахунок променів
енергії від полум'я. Ця можливість досягається завдяки наявності скляних дверцят
або двох топок. Конструкторські особливості
печі дають можливість готувати їжу і досить
довго зберігати тепло. Піч-камін для будинку
чудово доповнює основну опалювальну систему, виконуючи функцію страхувального
варіанту, на випадок виходу з ладу котла або
конвектора. Існує два підкласи печей-камінів.
Перший – виконаний з цегли. Другий – виготовлений з чавуну або сталі, облицьований
керамічною плиткою. За своєю суттю це
практично автономна система, яку можна
встановити в будь-якому будинку.

Вимоги до печей і камінів

Споживачу

Середа, 29 серпня 2018
Печі для опалення та приготування їжі
також встановлюються посередині будинку.
Важливо, щоб топка і частина печі, яка призначена для приготування їжі, виходила
на кухню.
Місце установки каміна слід вибирати
також посеред хати. Принцип вибору місця
той же – максимальна тепловіддача. Важливо,
щоб каміни розташовувалися в стороні від
дверних і віконних прорізів. Розташований
навпроти них камін буде створювати посилену циркуляцію повітря, простіше кажучи,
протяг. Щоб уникнути цього явища, в каміні
можна обладнати тягу з-під підлоги.
Печі-каміни, виконані з цегли, слід розташовувати каміном у вітальню або кімнату відпочинку, а частина, призначена для
опалення та приготування їжі, повинна виходити на кухню. Розташування металевих
печей-камінів залежить безпосередньо від їх
призначення. Якщо для приготування їжі, то
в кухні, а якщо для опалення, то – в житлових
приміщеннях.
Важливо! Плануючи використання
каміна і металевих печей-камінів з метою
якісного опалення будинку, слід відразу

Вибираючи той чи інший тип домашнього вогнища, слід керуватися наступними характеристиками:
• Економічність.
• Прекрасне прогрівання всієї печі або
каміна.
• Тривале утримання тепла.
• Простота в експлуатації і обслуговуванні.
• Високі норми пожежної безпеки.
• Безпека від чадних газів і хороша витяжка.
• Довговічність. Термін експлуатації
повинен складати мінімум 20 років.

Вибір місця установки

Вибирати місце для печі або каміна необхідно, спираючись на їх цільове використання. Правильне розташування допоможе продовжити термін експлуатації і забезпечить
якісне опалення приміщень.
Піч для опалення приміщення розміщується посередині будинку. Це робиться з двох
причин. По-перше, піч, розміщена таким
чином, буде опалювати весь будинок рівномірно. По-друге, жодна зі сторін печі не буде
стикатися із зовнішньою стіною, внаслідок
чого не виникне велика різниця температур,
і піч прослужить довше.
передбачити можливість підключення до
загальної опалювальної системи. Для цього
можна придбати вже готову витяжку з вмонтованим змійовиком або металеву камінну
топку з водяним кожухом.

Установка печей,
камінів і печей-камінів
Для вже готових металевих камінів, печей
і печей-камінів процес установки спрощується.
Всі основні роботи зводяться до підготовки
місця. Важливо забезпечити пожежобезпечність. Для цього на місце установки металевої
печі-каміна укладаємо шар вогнетривкого
матеріалу, поверх нього кладемо металевий
лист. Поруч з місцем установки в стіні або стелі
пробиваємо отвір для димоходу. Місця його
зіткнення зі стіною, стелею і дахом обкладаємо
вогнетривким матеріалом. Тепер залишилося
поставити на місце саме вогнище і з'єднати його
з димоходом. Якщо є бажання і можливість,
металеве вогнище можна обкласти пічною цеглою або термостійкою керамікою. В результаті
отримаємо естетично привабливий осередок.
Важливо! Починати кладку можна лише
після повного застигання фундаменту. Фун-

дамент для печі повинен бути відокремлений
від фундаменту будинку.
Для кладки і штукатурки використовується глиняний розчин. Для того щоб піч або
камін довго і надійно служили, необхідно
правильно приготувати сполучний розчин.
Якість розчину залежить від жирності глини.
Цей параметр можна визначити за кількістю
піску. Жирність розчину можна визначити,
опустивши і вийнявши дерев'яну рейку з розчину. Якщо на рейці розчин повис грудкою,
то він дуже жирний, якщо сповз і практично
нічого не залишилося, значить, надто багато
піску. Необхідно, щоб залишалася частина
розчину на рейці, а частина сповзала. Його
консистенція повинна бути на зразок сметани.
Тепер можна приступати до самої кладки
цегли. Вона не особливо відрізняється від
звичайної. Головне, стежити за товщиною
швів, вона не повинна перевищувати 3 мм,
і слідувати лише проектній документації.
Цеглу перед укладанням слід замочити на
кілька хвилин у воді. Це забезпечить краще
зчеплення з розчином. Під час кладки внутрішні сторони печі або каміна загладжують,
знімаючи надлишки розчину, це називається
швабровка. Робиться це для того, щоб на стінках не осідали продукти горіння – сажа і попіл. Як тільки буде зведене вогнище, можна
приступати до зведення димаря.
Важливо! У процесі кладки необхідно постійно стежити за горизонтом і вертикаллю,
використовуючи будівельний рівень і схил.
Повністю завершивши кладку, можна
приступати до сушіння каміна або печі. Тут
важливо все зробити правильно і без поспіху,
інакше доведеться переробляти все спочатку.
Сушка проходить природним способом від
7 до 21 дня, це залежить від рівня вологості
у приміщенні. Після закінчення природного
сушіння протоплюємо піч або камін в перший день протягом 30 хвилин. Далі час можна
збільшити до 1 години. Робити це варто протягом тижня. Ознаками повністю висушеної
печі будуть рівномірний відтінок всіх швів або
штукатурки, на дверцятах чи інших металевих
частинах не повинен збиратися конденсат.
При правильному налаштуванні і експлуатації печі і каміни будуть радувати теплом своїх господарів. В їх установці важливі
професіоналізм і терпіння. Майстри своєї
справи створюють печі і каміни, які служать
багато десятиліть, не зазнаючи руйнування.
Естетична краса і функціональність печей
і камінів приваблює і манить до себе навіть
за наявності більш технологічно розвинених
опалювальних елементів.
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Поліська молодь успішно
відзначила День Незалежності

24 серпня у літньому театрі «Ракушка» м. Житомира
з успіхом відбувся головний
молодіжний захід до Дня Незалежності України – щорічний патріотично-мистецький
фестиваль «МОЛОДЬ ВІДЗНАЧАЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ‑2018»,
організований за підтримки
управління національно-патріотичного виховання, молоді та
спорту Житомирської облдержадміністрації, управління
культури Житомирської міськради та концертно-видовищного об'єднання «Шоу Сергія
Вікторова». Протягом святкового вечора глядачі згадували
імена гетьманів України, дізнавались, як відзначають День

Незалежності у різних країнах,
співали відомі українські пісні
та отримували за це пам'ятні
сувеніри з українською символікою.
Фестиваль відкрився змаганням з пауерліфтинг у на
Ку б ок г у б ернатора Ж и то мирської області від обласної
ф е дера ц і ї пауерл іф т и н г у.
З привітальним словом до житомирян звернулись зі сцени
заступник голови Житомирської облдержадміністрації
Олексій Ясюнецький та начальник обласного управління національно-патріотичного
виховання, молоді та спорту
Світлана Гресь.
У програмі гала-концерту «Українські хіти – від минулого до су часного» взяли
у час ть кращ і молод і ж н і
творчі колективи та виконавці Житомирщини – лауреати Всеукраїнського конкурсу
с у ч ас н ог о т а н ц ю «Гло б а л
Денс Фест», переможці украї нського етап у чемпіонат у
світу «Хіп Хоп Інтернешнел
Ю к р ей н – 2017», лау р еат и
всеукраїнського чемпіонату
«The Challenge‑2018» – танцювальна команда «T-SQUAD»,
танцювальні колективи «TSTwo», «TS -One», «MTV-Pro»,
«Ladies Da nce», переможці
всеукраїнських пісенних змагань, конкурсу патріотичної
пісні «Пам'ять жива» – Аріна
Ли т ви н ч у к , А нас тас і я Навольнєва, Ольга Рибчинська,
Анастасія Затолюк, Наталія
Пацьола, Юлія Нагорна, Марина Бойко, Орина Батюта, соліст вокальної студії «Акорд»
Денис Любченко, вихованці
академії східного танцю «Hot
Arabian Dance», солісти житомирської вокальної студії
«Бренд» – Анастасія Єдлінська,
Володимир Мінасян, Оксана

Мельник, Анна Яцик, Тетяна
Литвиненко і багато інших.
Житомирська фешн-студія
мо д е л е й «E L I T E B r i l l i a n t
Model s» провела у рочис те
нагородження переможниць
у призових номінаціях змагання «Королева Дня Незалежності‑2018»: звання «ІІ Віце
Королева Дня Незалежності»
отримала житомирянка Марія Корінець, «І Віце Королева
Дня Незалежності» – житомирянка Анастасія Сірош, а головну номінацію «Королева Дня
Незалежності‑2018» отримала
Анастасія Бабій.
А біля входу до літнього
театру «Ракушка» проводились творчі зустрічі, майстерк лас и, ру ха н к и, працював
арт-майданчик «Поліські відеопривітання з Днем Незалежності», де кожен бажаючий
житомирянин мав змогу записати власне відеопривітання,
волонтери дарували глядачам
синьо-жовті повітряні кульки
на честь Дня Незалежності
України.
Завершив га ла-кон церт
довгоочікуваний глядачами
європейський хіт-парад open
air від гостя фестивалю – відомого ді-джея CHE.
Генеральний медіа-партнер заходу – телерадіокомпані я «ЕФІР» та радіо «ХІТ
FM», «Радіо Рокс», «Русское»
радіо Україна». Ексклюзивний
мед іа-партнер – газета «20
хвилин». Ексклюзивний радіо-партнер – «Житомирська
хвиля». Інформаційні партнери – РА «Прайм», інтернетсайти: zhitomir.info, 0412.ua,
Афіша Житомира, Moemisto.
ua, Zamkova.info, dks.com.ua,
Vgolos.zt.ua, Житомир Life,
zt.20minut.ua, Житомир Today,
газети «Авізо», «Імперія-TV»,
«Пульс».
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Як у Житомирі відзначили 27-у
річницю незалежності України

Алла Герман

У п'ятницю,
24 серпня, вся країна
урочисто відзначила
День Незалежності
України.
Цьогоріч у Житомирі з нагоди свята відбулася низка урочистих заходів.
Цього ей день житомирянин
Віктор Прокопенко встановив новий рекорд України, а саме – тяга
3 пожежних автомобілів однією
людиною на максимальну відстань із застосуванням драбини.
Зафіксовані результати: вага 3 пожежних автомобілів – 42600 кг,
подолана дистанція – 12 м, затрачений час – 37 секунд.
За словами стронгмена (найсильнішої людини), найважче
було стартувати. Адже автомобілі рушають не по черзі, а одразу
усі три. І тут головне – відірватися з місця.
«Од ин із рекорд і в, як ий
я хотів би встановити, – це про-

тягнути пасажирського літака
вагою як мінімум 40 тонн. Також
є ідея потягнути корабль. Це ще
цікавіше, оскільки там найважче – визначити напрямок вітру,
хвилі і т. д.», – поділився Віктор
Прокопенко.
В Домі української культури
презентували оновлену лялькумотанку висотою 3 м 50 см.
«Ще з самого початку ми
створювали ляльку-мотанку як
подарунок місту та намагалися
зробити так, щоб її вбрання було
притаманне етнокультурі, колористиці Житомирщини. Один із
найголовніших атрибутів лялькимотанки Житомира – це, звісно,
жито. Адже жито та мир – це
головні символи нашого міста.
І головне побажання у цей день –
миру та достатку і нашому місту,
і всій Україні», – розповіла авторка
і творець вбрання для ляльки-мотанки Житомира Оксана Дедюль.
У День Незалежності двір
дом у у к ра ї нс ької к ульт у ри
перетворивс я на справжню
українську світлицю, де гостей
пригощали українськими традиційними смаколиками. Крім
того, усі бажаючі мали змогу

оволодіти навичками вишивки,
мереживоплетіння, виготовлення оберегів тощо.
На головній пішохідній вулиці міста – Михайлівській проходили майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва
та гончарної справи, миттєве
фото на згадку «Україна. Народжені вільними». Аквагрим,
різноманітні фотозони, ігри, вікторини, селфі-квест. Цього дня
житомиряни та гості міста, які
попередньо зареєструвалися,
взяли участь у написанні диктанту національної єдності. Провів
його доцент Київського університету імені Бориса Грінченка,
автор унікального самовчителя
«Українська за 20 кроків» та
ведучий мовної рубрики «Експрес-урок» на телеканалі «1+1»
Олександр Авраменко.
Після написання диктанту
вперше у Житомирі ансамбль
«Зоряночка» організував спільне
виконання українського танцю гопак. Усі бажаючі спочатку вивчали
гопак, а потім разом із вихованцями ансамблю виконали танець.
За словами житомирянки
Олени, враження, отримані від
святкування Дня Незалежності,
ще довго зігріватимуть серця.
«Сьогодні ми усією сім'єю
відзначаємо День Незалежності
України. Наша нація -найсильніша. Аби отримати незалежність,
наша країна пройшла тяжкий
шлях і виборола її. Усіх зі святом. Разом ми сила!» – сказала
житомирянка.
Зі святкової сцени для гостей
свята з концертною програмою
«Молоді та гучні» виступили

г урти «Ловець снів», «Третє
небо», «Гірчиця», «Три мости»
та «Юга Біт».
І це ще не всі заходи, які про-

ходили у Житомирі 24 серпня.
Цього року наше місто та область
відзначило головне свято країни
масштабно і грандіозно.
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Вилкул: Праздники прошли - Кабмин
признал, что будет повышать цену на
газ, продолжится падение курса гривни
Один из лидеров
украинской оппозиции Александр Вилкул на своей странице
Facebook написал:
«Власть надо менять.
Правда в том, что при
этой жизнь становится все тяжелее и война
не закончится».
Ви л к ул с к а з а л : «Н а р о д
уже не воспринимает всерьез
праздничные речи чиновников,
понимая, что это – очередная
ложь и отвлечение внимания от
реальных проблем. Так и есть:
праздники прошли – Кабмин
признал, что будет повышать

цену на газ, продолжится падение курса гривни».
Он подчеркнул: «Международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings утвердило рейтинги
Украины на уровне «стабильного»
дефолта. Вот к чему привели действия власти, которая вместо того,
чтобы поддерживать национальную промышленность, как этого
требуем мы, строит экономику
на кредитах и вымывании денег
у людей через рост тарифов».
По оценкам экспертов, после праздников национальная
валюта продолжит падение
и в сентябре приблизится к отметке 28,5 грн/долл. Напомним,
что в госбюджете‑2018 курс определен на уровне 29,30 грн/долл.
к концу года.
Александр Вилкул системно
отстаивает позицию, что эконо-

мику надо строить не на кредитах
МВФ, а на поддержке собственной
промышленности, создании рабочих мест, поддержке экспорта
и развитии внутреннего рынка.
Вместе с коллегами из ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вилкул
подал в парламент пакет законопроектов в рамках стратегии
«Новая Индустриализация».
Также оппозиционер системно
выступает за снижение тарифов
и подал в Раду пакет соответствующих законопроектов.
Отметим, что объем государственного и гарантированного
государством долга Украины уже
составляет 76,29 млрд в долларовом эквиваленте, то есть 1,998 трлн
в гривневом эквиваленте. По признанию премьера, обслуживание
государственного долга обходится
Украине в 130 млрд грн.

Школа і гроші: за що платити?
Цього року першокласники почнуть
навчатися за новим
держстандартом освіти. На запровадження
нового освітнього
підходу держава виділила близько півтора
мільярда гривень.
У Міносвіти обіцяють, що
зміняться як принципи викладання, так і оцінювання учнів.
Однак багатьох батьків цікавить,
чи зменшаться у новій школі їхні
фінансові затрати

Шкільне фінансування –
у публічний простір
Ухвалюючи держбюджет на
2018 рік, депутати й урядовці особливо наголошували на тому, що
цього року школи отримають найбільше фінансування. Президент
Петро Порошенко також у своїх
виступах неодноразово повторював,
що освіта – це одна з найважливіших сфер для держави. «Освіта
і нова школа – це ключ України
у майбутнє», – зазначив він під час
відкриття нової школи у Пісочині
Харківської області.
І справді, у 2018 році освітяни
отримали на 53 млрд грн більше,
ніж торік. Зокрема, 504 млн грн
було виділено на навчання дітей

з особливими потребами. Окремо
були передбачені кошти для початкових класів: 998,7 млн грн – на
навчальні засоби та мобільні меблі,
понад 163 млн грн – на придбання
техніки, 48 млн грн – на закупівлю
навчально-методичної літератури.
Ще понад 272 млн грн – на підручники для першокласників.
Втім, батьки школярів досі
скаржаться, що мусять щомісяця
здавати гроші на послуги прибиральниць, охоронців, закупівлю
елементарних мийних засобів, ганчірок і навіть туалетного паперу. Чи,
справді, освітні заклади не мають на
це власних грошей? Відповідь на це
питання повинна дати сама школа.
Нови й з а кон п р о о с в іт у
зобов’язує школи вести прозору
звітність своєї діяльності і, зокрема,
оприлюднювати дані про фінансування та витрати. Усі матеріальні
потреби закладу повинні бути зафіксовані у бюджетному запиті до
районного управління освіти. Адже
витрати на оплату комунальних
послуг, утримання школи, зарплату
технічним працівникам забезпечують місцеві бюджети. Причому
частину цих витрат покриває освітня субвенція від держави. Якщо ж
у відповідь на свій запит школа не
отримала підтримки від місцевої
влади, тоді вона може звернутись
по матеріальну допомогу до батьків.

Купуємо лише необхідне

Закон гарантує всім безоплатне
здобуття повної середньої освіти.
При цьому у ньому чітко вказа-

но, що держава також забезпечує
підручниками (зокрема електронними) та посібниками учнів та
вчителів. Педагог не може змусити батьків купувати підручники за
власний кошт. Це рішення має бути
обґрунтоване дидактичною доцільністю, а також повинно отримати
згоду всіх батьків. Це ж стосується
і профільних класів, які навчаються
за окремою програмою.
«Я хотіла б попередити батьків, що ви зовсім не зобов’язані,
наприклад, купувати якісь додаткові друковані зошити, якщо
вам кажуть за це платити. Можна і в звичайному зошиті писати.
Головне, щоб був підручник або
роздатковий матеріал від вчителя», – пояснила міністр освіти
Лілія Гриневич.
Фахівці попереджають, що
не слід одразу бігти до магазина,
якщо вчитель пропонує купити
якийсь додатковий посібник. Спочатку потрібно критично оцінити
ситуацію. Може трапитись, що
цей підручник не необхідність,
а лише спосіб заробити гроші на
довірливих батьках.

Шкільна форма
обов’язкова?
Дискусії довкола шкільної
форми точаться щоразу напередодні нового навчального року.
Прихильники переконують, що це
згуртовує дітей, нівелює різницю
в достатку батьків та налаштовує
дітей на робочий лад. Противни-

ки стверджують, що форма не вирішує питань нерівності, викликає
спротив у дітей, сковує їхні рухи
і не дає дітям виражати власну
індивідуальність.
Не існує закону, який би
зобов’язував учнів носити шкільну
форму. Це питання регламентує
статут та внутрішній розпорядок
закладу. Водночас міністр освіти
запевняє, що директор не може
змусити батьків купувати одяг
конкретної фірми, а лише рекомендувати колір чи стиль шкільного вбрання. При цьому батьки
можуть і повинні долучатись до
цього обговорення.
Більше того, громадська ініціатива «Батьки SOS» створила зразок відмови від шкільної форми
із посиланням на Конституцію,
Конвенцію про права дитини та
рішення Конституційного Суду
України. Тому купувати чи не
купувати шкільну форму – це
суто рішення батьків. І ніхто не
має права карати школяра через
відсутність форми.
«Важливо пам’ятати, що відрахувати зі школи, знизити оцінки,
публічно принизити дитину тощо –
такого не має існувати у школі», –
наголосила співголова ГО «Батьки
SOS» Олена Парфьонова.

Лише добровільна
благодійність
Благодійні внески в закладах
освіти повинні бути добровільними і прозорими. Не існує поняття

рекомендованого добровільного
внеску, й ніхто у школі не може
вимагати гроші за навчання, якщо
це не передбачено договором.
Згідно зі ст. 30 Закону про освіту,
школи повинні оприлюднювати
на своїх веб-сайтах (або на сайтах
своїх засновників) інформацію про
вартість та порядок навчання, а також надання додаткових освітніх
та інших послуг.
Власне, кожна школа в Україні повинна мати спеціальний
рахунок в управлінні освіти для
обліку благодійності. Також для
добровільних внесків батьки
можуть створити власний благодійний фонд чи громадське
об’єднання з відповідним банківським рахунком. Усі внески
повинні бути безготівкові. За законом, збирати гроші готівкою
у школі заборонено.
Наразі досвід батьків інший –
щомісяця здаються гроші у фонд
класу, окремо оплачується охорона, за власний кошт здійснюється ремонт класу чи купуються
нові меблі. І не завжди батьківський комітет звітує про те, на
що пішли кошти.
Якщо у батьків є сумніви у чесності керівників школи або ж їх
примушують здавати гроші,
Міносвіти закликає подавати
скарги до районного управління
чи департаменту освіти або ж
телефонувати на «гарячу лінію»
Міносвіти (044–481–47–69). Лише
спільними діями можна подолати
практику поборів у школах.
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РОБОТА
1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автомобільний завод (Закарпаття) запрошує
операторів виробничої лінії з навчанням, наданням житла. ЗП 8-12 тис. грн. 0677477060

БАРИСТА НА РОБОТУ В КАВ ЯРНЮ. З/П ВІД
4000ГРН. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. Г/Р 4/4,
8.00-20.00 0676995985
БРИГАДА МОНОЛІТНИКІВ 5-8 ЧОЛ ТА МУЛЯРІВ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВО 4-Х ПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ
В КИЄВІ. ОБЄМ 900 М.КУБ. ПРЯМИЙ ЗАМОВНИК.
0970084607
БУДІВЕЛЬНИКИ В БУДІВЕЛЬНУ КОМПАНІЮ СТИКОН ПОТРІБНІ (В ОДЕСУ, З ПРОЖИВАННЯМ).
З / ПЛАТА ВІД 12000 ДО 24000 ГРН. (ВИПЛАТА
2 РАЗИ В МІСЯЦЬ), ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ,
8-МИ ГОДИННИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ. ПРЯМИЙ
РОБОТОДАВЕЦЬ! 0677122159
• 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 ЧЕХІЮ НА КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД НА РОБОТУ
СІМЕЙНІ ПАРИ ТА ЖІНКИ (НЕ ПИТУЩІ). НАКАЗ
МІН. СОЦ. ПОЛІТИКИ №71 ВІД 22 СІЧНЯ 2018 Р.
0989652657
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи (навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!
0674969050

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 25/7
ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 7000-8000 ГРН.
0967877394,ОЛЕКСАНДР
• Вантажники на постійну роботу в м.Київ.
Склад, позмінний графік роботи. ЗП від 10 500
грн. Іногороднім надається житло. 0673201886,
0930351727,0667583958

ВАНТАЖНОМУ СТО В КИЄВІ: АВТОСЛЮСАРІ,
МЕХАНІК-ЗАПЧАСТИСТ, ХОЛОДИЛЬЩИК! ЖИТЛОМ ЗАБЕСП., ІНСТРУМЕНТ, ОБЛАДНАННЯ, З/П
СВОЄЧАСНО! 0673444243
• 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 ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ
ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WH
ATSAPP),0994313922(ВАЙБЕР)
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В,С,Е, НА ЭКСКАВАТОР,
БУЛЬДОЗЕР, КРАН, АВТОГ. ТРЕБОВАНИЯ: О/Р
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. ВОЗМОЖЕН ВАХТОВЫЙ ГРАФИК. ЗП ОТ 10 000 ГРН.
0677923324

ДАХ-ПРОФІЛЬ Житомир

розрахунок, заміри, продаж
ця

ерепи

лоч
Мета

і
збіжн
Водо и
м
систе

й
леви
Мета инг
сайд

ь

офіл

лопр

Мета

Дахові вікна та драбини на горище
м. Житомир, вул. Грушевського, 36 (Хмелефабрика)
Тел.: (068) 957-54-04; (063) 842-31-26
masha_zsp@ukr.net
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ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, З/П ДОГОВІРНА,
ДОСВІД РОБОТИ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ТЕЛЕФОНУВАТИ З 09.00 ДО 17.00. 0981517788,0981517798СЕРГІЙ
ВОДІЇ КАТ. С+Е. ВІДРЯДЖЕННЯ В ЄВРОПУ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. МІНІМАЛЬНИЙ
ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ВІД 2 МІС. БАЖАНО С
ДОСВІДОМ РОБОТИ. З/П ВІД 50.000-60.000ГРН.
0985820766,0990298473.
ВОДІЇ КАТ. СЕ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА СПІВБЕСІДОЮ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ХОРОШІ
УМОВИ РОБОТИ. 0939002020,0685613580
• ВОДІЙ НА МАЗ САМОСКИД 20 ТОН. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА 650 ГРН В ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ.
ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0672334242
• 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

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА ОТ ВЫРОБОТКИ. ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 0974851152

• 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

• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні,
прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2. www.frezer.
com.ua, 0961059178,0473631062
• Кранівник на баштовий кран Лібхерт 70К, робота не пильна ходити за пультом по землі. Графік
роботи з пн-пт, з 8.00-17.00, оплата до 15000 грн
в місяць. Робота в м.Київ. 0970084607.

• Збиральники піддонів з д/р на деревообробне
підприємство (Київська обл., Вишгородський р-н,
с. Катюжанка). З/п від 12000 грн (від виробітку).
Іногороднім надаємо житло. Можливо вахта.
0674443630

• Кредитный специалист с доходом 8 000
– 10 000 грн. Работа на отделении. Беспл.
обучение. Офиц. оформление. Отправь резюме newcredit.education@gmail.comили звони
0675765224,0660665424

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА РОБОТУ В
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 23/7
ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 6000-7000 ГРН.
0967877394,ОЛЕКСАНДР

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

• ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО РОБОТИ В
УГОРЩИНІ, ПО БІОМЕТРИЧНИМ ПАСПОРТАМ,
ОФОРМЛЕННЯ ВНЖ НА 2 РОКИ, СУПРОВІД, З/П
17000-25000ГРН, БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ,
ОБІДИ 0971472785; 0730101034 (VIBER)

• ЛЕГАЛ. РОБОТА В ЧЕХИИ НА ЗАВОДАХ И КОМБИН.
РАБОТА НЕ СЛОЖНАЯ, НЕ СВЯЗАНА С ЛЮБЫМИ
РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Г/Р: 10-12 Ч./6 ДНЕЙ.
ЗП ПОЧАС. 90 КРОН-100 КРОН/ЧАС. ОФОРМЛ. ЧЕШ.
ВИЗА НА 2-3 ГОДА. Г.ВИННИЦА, УЛ.КИЕВСКАЯ,4,
ОФ. 305. ЛИЦ. МСП №880 ОТ 15.08.16 0689835298

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

• Масажистки. Зарплата висока. Виплати щотижня. Графік роботи обговорюється індивідуально.
Іногороднім надається житло. 0635191236
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МОЙЩИКИ ПОСУДЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В
КАФЕ АФРОДИТА. ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ДЕТАЛИ
ПО 0672948342
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ,
ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН.
0974870271
• 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 виробничої лінії в м.Львів та в
м.Ужгород (чоловік/жінка без досвіда роботи).
Зарплата від 8000 грн, житло, соц.пакет. 09529
15556;0974304077;0734017393(Анна)
• Оператори пилорами з д/р на деревообробне
підприємство (Київська обл., Вишгородський р-н,
с. Катюжанка). З/п від 14000 грн (від виробітку).
Іногороднім надаємо житло. Можливо вахта.
0674443630
• Офіц. робота в Європі. Польща, Латвія, Чехія,
Фінляндія. Житло б/к.З/П 14000-52000. Л.ДСЗАЕ637118-16.03.15. 0979391431,0662731011

Середа, 29 серпня 2018

ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА
• Охоронник, зп 7400 грн. за місяць. Вахтовий
метод роботи. Проїзд та проживання за рахунок
фірми. Довідки за 0730230982

• ОХОРОННИКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ГРАФІК
РОБОТИ ВАХТОВИЙ: 7/7 АБО 15/15. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 4500ГРН. ТЕЛЕФОНУВАТИ З 9:00 ДО
18:00. 0675248532ВАДИММИХАЙЛОВИЧ
ОХОРОННИКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ, ХОРОШІ
УМОВИ ПРАЦІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 5000-8000ГРН.
ЗА ВАХТУ. 0976064072,0682572853,0673509395
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ
МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ
І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928
ОХОРОННИКИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ,
СОЦ.ПАКЕТ, ЯКІСНІ УМОВИ ПРАЦІ. З/П 50008000ГРН. ЗА ВАХТУ, НАДАЄМО ХАРЧУВАННЯ
ТА ЖИТЛО. 0976064072,0682572853,0673509395

Бізнес
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- 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

• Пакувальники продукції, ЗП від 8000грн. Оброблювачі риби,ЗП від 10000грн. Житло,обіди б/к.
Київська обл. 0978101848,0509531032

• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК
РОБОТИ: 15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦНЯ, ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧ., КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261010,0
972261010
ОХОРОНЦІ (ЧОЛ. ТА ЖІН) НА ПІДПРИЄМСТВО
ПРАТ РОСАВА. ВАХТА В М. БІЛА ЦЕРКВА. Г/Р15/15, 30/15. З/П ВІД 8000 ГРН/МІСЯЦЬ. ЖИТЛО
ТА СПЕЦОДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО. 0679110959, 0503586564 ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ, 0502396115

• Охоронці в охоронну компанію. Вахтовий метод
роботи - 2 неділі/2 неділі. Заробітна плата 5500
грн. 0683839522

ОХРАННИКИ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. Г/Р 1/2 СУТОК, СМЕНА
300-400ГРН. БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, ПОДВОЗ.
0985500514,0935500514
ПЕКАР В ПЕКАРНЮ С. ЖЕРДОВА, 30 КМ ВІД
КИЄВА. ЗП 8000-14000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЄВРОГУРТОЖИТОК. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ПРОЇЗД
ДО МІСЦЯ РОБОТИ. 0638640537

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

ПОВАР-МАНГАЛЬЩИК (МЯСНИК). ДЕТАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО 0984772267НАТАЛЬЯНИКОЛАЕВНА
ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА
• Потрібні люди для роботи на покрівлі, можна
без досвіду роботи. Монтаж ПВХ мембрани, руберойд. 0965737301

• ПП «ЕЛІТБУД-1» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МАЛЯРОВ, ГИПСОКАРТОНЩИКОВ, МОНОЛИТЧИКОВ,
СВАРЩИКОВ, САНТЕХНИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ. ЗП
ВІД 10 000 ГРН. 0677923324
• 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

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ПОТРІБНІ В ПІЦЦЕРІЮ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ 1/1
ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ.
ДЕТАЛІ ЗА 0442314415;0503314415
• Прачки, прасувальници, слюсарі-механіки, водії,
різнороби, вантажники. Житло б/к. ЗП 9-15 т.грн.
Київ.обл, с.Щасливе. 0932964393
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Житл. буд. з господар. буд., заг.пл. 88,1 кв. м, за адресою: Житомирська обл., м.
Малин, вул. Стуса В.,28. Дата торгів: 20.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №299592 (уцінено лот № 290866);
2. Земел. діл. К/№1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 206. Дата торгів: 20.09.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №299589 (уцінено лот № 290457);
3. Земел. діл. К/№1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 20.09.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №299588 (уцінено лот № 290467);
4. Адмін.-побут. корпус з КПП, літ "А", заг.пл. 386.1 кв.м. за адресою: м. Житомир,
вул. Слобідська, 29. Дата торгів: 20.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №299162.

• ПРИГЛ. НА РАБОТУ В ОХРАНУ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. РАБОТА В Г.КИЕВЕ И КИЕВС. ОБЛ. ВАХТОЙ 7/7, 15/15, 20/10, 30/15 И СУТОЧ.ГРАФИК - 1/2, 2/2,
2/4 - ОХРАНА ОФИСА. ПРОЖИВ. ЗА СЧЕТ ФИРМЫ,
ОБЕСПЕЧ. ФОРМОЙ, ПЕРСПЕКТИВА КАРЬЕР. РОСТА.
СВОЕВРЕМ. ВЫПЛАТА ЗП + ПРЕМИИ 0950906191

• Швеція (Стокгольм). ЗП 245-630грн/год. Будівельники. Прибиральники (готелі, квартири, будинки). Л.МТСП-АВ519114-28.05.10. 0681026030

ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ В МАГАЗИН НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ АВРОРА. З/П 5000-6000ГРН. ГРАФІК 4/2. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
0674028387,0997510866

2. НЕРУХОМІСТЬ

• Промоутеры для раздачи листовок, и расклейщики объявлений. Свободный график. Оплата
ежедневная. 0506917120, 0636917120,0676917120
• Рамники, слюсар-зварювальник, будівельникремонтник. Робота смт Нові Білокоровичі, Олевський р-н, Житомирська обл. Житло надається.
0960830830
• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur
parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів
ж/ч запахів. 0990140026;0989489508

РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЗБІР ФРУКТІВ. ВІЗОВА ПІДТРИМКА, РЕЄСТР. В КОНСУЛЬСТВО, ДОЇЗД ДО
РОБОТИ, СОЦ. ПАКЕТ, СТРАХУВАННЯ. З/П 10001200У.О. ОФ. ПРАЦЕВ-НЯ. НАКАЗ № 706 ВІД
15.05.2018Р. 06782740435
Р О Б О Т А
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
• 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
• Трактористи, вальники, пилорамники, механіки,
звар-ки в Житом.обл. на лісозаготівлю, з/п висока. 0968919614.

УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР. ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0672948342

• Шукаю працівників на пилораму в с.Левків.
0673911769

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ
ОБЛ., БЕРДИЧЕВСКИЙ Р-Н, С.ОСИКОВО. ЦЕНА 277
008 ГРН. 0931849842
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ
ОБЛ., Г.БРУСИЛОВ. ЦЕНА 336 134 ГРН. 0979833393
• Продам будинок с. Левків, не далеко, біля центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі. Ціна договірна.
0673911769

2.10. Продам Дачі
• ПРОДАМ БУДИНОК ПІД КОМ. НЕРУХОМІСТЬ, ХАРКІВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗМІЇВ, 2-ПОВЕРХ., 226 КВ.М.,
2008Р.Б., ПІДІЙДЕ ПІД СТО, ШВЕЙКУ. 0675720384

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 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

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

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• Автовикуп будь-яких марок в робочому стані
(можливо, нерозмитнені), до 2017 р. 0988605070.

• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМ
В,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНДА,МЕРС.,МІЦ
УБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН,
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ,
ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ,
ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. (063)2020817,(098)4491775
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ
В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ),
НОВІ ТА Б/В, ГУРТ ТА ВРОЗДРІБ. ВІДПРАВКА ПО
УКРАЇНІ. Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331;(093)2613
742;(097)7266640.
• Запчастини до китайських мінітракторів Фотон,
Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ та інші. www.
agrozone.com.ua . (050)1811180;(097)1811011;(
093)0881880.

• КУПЕ FIAT TIPO, 1994 Г.В., 1.4 Л, 198 ТЫС.КМ.
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ.
ЦЕНА 41 828 ГРН. ТОРГ. ОБМЕН  0931866574

3.3. Автомобілі. Куплю

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕСПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82,
ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211;(097)4742272.
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ,
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (0
50)9242613,(050)5158585,(067)9040066
• 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

4. БУДМАТЕРІАЛИ

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

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

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

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

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

4.3. Інструмент будівельний.
Продам
• Продам пили стрічкові нові та ремонт б\у (зварювання, заточка, розводка). Якість гарантуємо.
0962461677
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО «КІРОВГЕОЛОГІЯ» (КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ»), код згідно
з ЄДРПОУ: 14308279, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ», 01103, м.Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе, будинок 8/9, в.о
генерального директора – Сидоренко В. П. тел.
(044) 285‑06‑33, 0(4130) 5‑63‑84.
(місцезнаходження юридичної особи або
місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність полягає в розробці (продовженні розробки) та подальшої рекультивації
Управлінням виробничо-технічного обслуговування КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ» Бистріївського родовища Південної ділянки габро з метою видобування
габро, придатних для виготовлення блоків та виробництва із них плит і облицювальних виробів.
Родовище експлуатується з 1991 року. Система
розробки суцільна, транспортна з тимчасовим
зовнішнім відвалоутворенням скельних порід.
М’які розкривні породи будуть використовуватись для рекультивації порушених земель згідно
«РОБОЧОГО ПРОЕКТУ із землеустрою щодо
рекультивації порушених земель відпрацьованого
гранітного кар’єру площею 2,8 га розкривними
породами з Бистрієвського родовища габро на
землях запасу Старосілецької сільської ради Короситишівського району Житомирської області».
По закінченню видобування корисних копалин, буде проведена технічна та біологічна
рекультивація порушених гірничими роботами
земель відповідно до «РОБОЧОГО ПРОЕКТУ
із землеустрою щодо рекультивації порушених земель і поліпшення малопродуктивних
угідь після розробки кар’єру Бистріївського
родовища (Південна ділянка) на землях запасу
Кам’янобрідської сільської ради Короситишівського району Житомирської області».
На виконання гірничих робіт на Бистріївському родовищі габро Південна ділянка КП
«КІРОВГЕОЛОГІЯ» має наступну документацію:
– спеціальний дозвіл на користування надрами № 3581, від 28 грудня 2004 року, термін дії
14 років, площа об’єкту, території 5,2 га.
– акт про надання гірничого відводу від
22.03.2005р. термін чинності – 14 років, площа
гірничого відводу становить 6,62 га. Акт внесено
до реєстру Державного комітету України з нагляду за охороною праці 22.03.2005р. за № 1055.
– договір від 13.06.1994 року, на право тимчасового користування землею під кар’єр по
видобутку блоків габро і під’їздного шляху,
з терміном дії 25 років.
– право постійного користування земельною
ділянкою для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що повязані з користуванням
надрами, площею 3,4103га.
Технічна альтернатива 1
Розкриття родовища далі буде здійснюватися відкритим способом з в’їздною траншеєю
з утворенням робочого майданчика на добувному горизонті і необхідного випередження
по розкриву. Транспортна система розробки
з паралельним фронтом робіт і з тимчасовим
зовнішнім відвалоутворенням скельних порід.
Технічна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося,
технічна альтернатива № 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1 Бистріївське
родовище габро Південна ділянка розташоване
за 0,6 км на північ від с. Кам’яний Брід у Коростишівському районі Житомирської області.
Територіальна альтернатива 2 У зв’язку з тим,
що родовище має затверджені запаси корисної
копалини, географічну прив’язку, альтернатива
№ 2 не розглядається.
4 . Соц іа л ьно - економ іч н и й вп л и в
планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить
позитивний аспект. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні населення робочими місцями, крім
того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т. ч.
сплата рентних платежів).
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
Площа родовища складає 5,2 га. Балансові
запаси основної корисної копалини загальнодержавного значення – незмінного габро Південної
ділянки Бистріївського родовища, придатного
для видобутку блоків відповідно до вимог ДСТУ
Б EN1467:2007 «Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги» та виробництва плит і облицювальних виробів із них відповідно до вимог
ДСТУ Б EN1468:2007 «Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги», ДСТУ Б EN1469:2007
«Вироби з природного каменю. Облицювальні
плити. Вимоги» і ДСТУ Б EN12058:2007 «Вироби
з природного каменю. Плитки для підлоги сходів. Вимоги», затверджені в контурах, категоріях
і цифрах за перерахунком у кількості: 1252 тис.
м 3, у тому числі за категоріями: А – 1145 тис. м
3, С1–107 тис.м3. Вихід блоків становить 26,2%.
При планованій потужності 8260 м3 блоків
на рік забезпечить гірничодобувне підприємство
сировиною на термін 40 років.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1 Екологічні
та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих
рівнів екологічного навантаження на природне
середовище, санітарних нормативів, охорони
праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.
щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1 Дотримання розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2 Не
розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура існуюча та прийнята за основу, еколого-інженерна
підготовка і захист території не потрібен.
щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося,
технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що родовище існуюче територіальна альтернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося,
територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності щодо
технічної альтернативи 1 при розробці Бистріївського родовища габро Південна ділянка на
довкілля включають:
– клімат і мікроклімат – відсутні;
– грунт – зняття ГРШ з площі земельної ділянки відведеної під розробку кар’єру; за межами виділеної ділянки вплив на ґрунти відсутній.
Після відпрацювання родовища передбачена
технічна та біологічна рекультивація порушених
гірничими роботами земель.
– геологічне середовище – порушення природного рельєфу данної поверхні з утворенням
гірничої виробки, з тимчасовим зовнішнім
відвалоутворенням скельних порід, тимчасовому зниженню рівня поверхневих вод у зоні
впливу кар’єру на час проведення промислової
розробки.
– повітряне – вплив на повітряне середовище
відбувається за рахунок викидів в атмосферу
забруднюючих речовин при проведенні розкривних та видобувних робіт, розвантажувальнонавантажувальних робіт, при роботі двигунів
кар’єрної техніки та в процесі обслуговування
техніки. Шумове навантаження пов’язане з ро-

ботою гірничого обладнання, кар’єрних машин
і ремонтних робіт. При цьому концентрації забруднюючих речовин в повітрі, на межі санітарно-захисної зони і на межі найближчої до
родовища житлової забудови, не перевищують
рівнів ГДК;
– водне – вплив на ґрунтові води внаслідок дренування та відкачки кар’єрної води та
помірний вплив на поверхневі водні об’єкти
внаслідок скидання очищених кар’єрних вод
в р. Бистріївка. Аварійних скидів кар’єрних
вод здійснюватися не буде;
– рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти – фізичний і ландшафтно-формуючий
вплив на флору і фауну району робіт, зміни умов
існування рослин і тварин на безпосередній тереторії проведення робіт. Території об'єктів ПЗФ, та
території перспективні для заповідання відсутні;
– навколишнє техногенне середовище –
вплив відсутній.
щодо технічної та територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до другої
категорії видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3, п. 3, ст. 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля який
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля визначається
згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати частковий вплив на окремі
параметри довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура,
що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення
планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання,
а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого
попереднім абзацом;
– врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається
можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Процедура громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля встановлюється відповідно до Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» та
зокрема включає:
1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні
і пропозиції, необхідно вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений
на першій сторінці цього повідомлення). Це
значно спростить процес реєстрації та розгляду
зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня
їх отримання). Особи, що надають зауваження
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою
згоду на обробку їх персональних даних.
2. Суб’єкт господарювання під час підготовки
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
отримання спеціального дозволу на користування надрами Бистріївського родовища габро Південна ділянка, що видається Державною службою геології та надр України, та інші дозвільні
документи, які видаються органами державної
влади та місцевого самоврядування відповідно
до вимог чинного законодавства України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації.
Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014,
тел./ факс (0412) 22‑08‑24;
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua.
Контактна особа: Семенюк М. М.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПрАТ «Мар'янівський склозавод», код
ЄДРПОУ 00480810 інформує про намір
провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
ПрАТ «Мар'янівський склозавод» зареєстроване за адресою: 12725, Житомирська обл.,
Баранівський район, смт. Мар’янівка, вул. Заводська 1, контактний телефон +380674100467.
Голова правління Костюк Петро Степанович.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність передбачає розробку
Мар’янівського‑1 родовища кварцових пісків
для власних потреб склозаводу з подальшою
рекультивацією земель, порушених гірничими
роботами.
Запаси кварцового піску Мар’янівського‑1
родовища затверджені Протоколом ДКЗ України № 3657 від 22.09.2016 р. по категоріях В+С1
в об’ємі 105,0 тис.т. Об’єм розкривних порід
(ГРШ) становить 7,5 тис.м3.
На ви до бу ва н н я п іс к і в к варцо вих з Мар’янівського‑1 родовища ПрАТ
«Мар’янівський склозавод» має Спеціальний
дозвіл на користування надрами № 6238 від
22.12.2018 р. терміном дії 17 років, виданий
Державною службою геології та надр України
площею 4,2 га, Акт гірничого відводу № 3333
від 11.05.2018 р. площею 4,2 га терміном дії до
22.12.2034 р. та Договір оренди землі № 529/06
від 22.04.2015 р. на площу 3,6703 га терміном
дії до 29.07.2019 р.
Корисна копалина на Мар’янівському‑1
родовищі представлена кварцовими пісками середньою потужністю 1,9 м. За хімічним
і мінералогічним складом піски відповідають
ДСТУ «Пісок кварцовий» та Стандарту підприємства «Пісок Мар’янівського родовища.
Технічні умови СП 26.1–00480810–001:2011» як
сировина для виготовлення скляних виробів
із темних видів скла.
Технічна альтернатива 1:
Приймається транспортна система розробки родовища відкритим способом із внутрішнім розташуванням відвалів розкривних
порід в межах відпрацьованого простору
кар’єру. Розробка розкривних порід (ГРШ) та
корисної копалини (піску кварцового), а також
навантаження в автотранспорт здійснюється
екскаватором» ЕО‑4321-В. Для виконання допоміжних робіт (зачистка робочих майданчиків,
планування доріг, зняття ґрунтово-рослинного
шару) використовується бульдозер Т‑170. Для
перевезення піску із кар’єру на склозавод та
пухких розкривних порід у внутрішній відвал використовуються автосамоскиди ЗІЛ
ММЗ‑45021.
Технічна альтернатива 2: Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Мар’янівське‑1 родовище кварцових пісків
розташоване на відстані 0,25 км на південний
захід від околиці с. Мар’янівка на землях запасу Мар’янівської сільської ради Баранівського
району Житомирської області.
Обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не розглядаються у зв’язку з тим, що
територіально Мар’янівське‑1 родовище розташоване в межах ліцензійної ділянки, наданої
ПрАТ «Мар'янівський склозавод». Мар’янівське‑1
родовище піску має географічну прив’язку, затверджені запаси та гірничий відвід.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище позитивний. Найбільш важливим із соціальноекономічних факторів є забезпечення ПрАТ
«Мар'янівський склозавод» сировиною, створення нових робочих місць та можливість поповнення державного та місцевого бюджетів.
5. Загальні технічні характеристики,

у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо)
Площа ліцензійної ділянки 4,2 га. Забезпеченість запасами підприємства складає 6
років. Режим роботи кар’єру по видобутку –
260 днів на рік при п’ятиденному робочому
тижні в одну 8 годинну робочу зміну.
Середньорічна виробнича потужність видобутку піску 10,0 тис.м3, розкривних порід
1,25 тис. м3. Середня глибина гірничої виробки – 1,9 м. Максимальна глибина кар’єру – 2,0 м.
За період розробки родовища знімається
7,5 тис. м3 розкривних пухких порід, з них
4,0 тис. м3 ґрунтово-рослинного шару. За
даними гідрогеологічних розрахунків очікуваний водоприплив у кар’єр на кінець відпрацювання запасів родовища становитиме
32 м3/добу.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1: екологічні та інші обмеження планованої діяльності
встановлюються згідно Законодавства України
з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на
природне середовище, санітарних нормативів,
охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.
Кар’єр Мар’янівського‑1 родовища кварцових пісків у відповідності до ДСП № 173–96,
відноситься до ІV класу підприємств з виробництва будівельної промисловості. Санітарно-захисна зона кар'єру складає 100,0 м.
Кар′єр, як гірнича виробка, відноситься до
класу наслідків СС‑3.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
При розробці родовища враховувати:
– зняття розкривних порід (ГРШ) та складування їх у відвал з подальшим використанням для рекультивації;
– захисту території від несприятливих
природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо);
– прокладка під’їзних шляхів та запобігання пилоутворення на них; встановлення
попереджувальних, захисних та огороджувальних конструкцій;
– здійснення маркшейдерсько-геологічних робіт та створення ефективної системи
моніторингу.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі
згідно чинного законодавства в межах існуючої
ліцензійної ділянки ПрАТ «Мар'янівський
склозавод».
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
Щодо технічної та територіальної альтернативи 1:
Можливі впливи планованої діяльності
з експлуатації родовища на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат: не очікуються.
Геологічне середовище: Порушення земної поверхні на S= 4,2 га на глибину до 2,0 м.
Вироблений простір кар’єру можливо використовувати під водойму технічного або
рекреаційного призначення, виположені відкоси кар’єру засіваються різнотрав’ям.
Водне середовище: Вплив на поверхневі та підземні води в районі розробки
Мар’янівського‑1 родовища кварцових пісків.
Скид очищених кар’єрних вод в малу р. Нивна.
Прибережно-захисна смуга витримується – 25 м.
Повітряне середовище: Викиди забруднюючих речовин при проведенні розкривних
та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт та двигунів автотранспортних засобів, гірничо-видобувного устат-

кування, та здування пилу з відвалів кар’єру.
В атмосферне повітря здійснюються викиди
речовин у вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих за складом, оксиду
вуглецю, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду,
вуглеводнів граничних С12-С19, заліза оксиду,
марганцю та його сполук, парникових газів.
Концентрації забруднюючих речовин в повітрі на межі санітарно-захисної зони і на межі
найближчої до родовища житлової забудови
не повинні перевищувати рівнів ГДК.
Шумове середовище: незначне шумове
навантаження, пов’язане з роботою гірничотранспортних засобів та ремонтних робіт,
яке не повинне перевищувати нормативних
показників.
Грунти: зняття ГРШ з площі земельної
ділянки, відведеної під розробку кар’єру; за
межами виділеної ділянки вплив на ґрунти
відсутній.
Рослинний і тваринний світ: тимчасове
збіднення флори і фауни. ПЗФ та перспективні
для заповідання території відсутні.
Техногенне середовище: утворення відходів та їх утилізація.
9. Належність планованої діяльності
до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля: Планова
діяльності належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3 ст.
п. 3 ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу
на довкілля", № 2059-VIII від 29 травня 2017
року (видобувна промисловість: видобування
корисних копалин).
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД відповідно до ст. 6 ЗУ «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від
29 травня 2017 року, а саме: геологічне середовище; природне середовище; поверхневі та
підземні води, грунти, ландшафт, рослинний
та тваринний світ, соціальне та техногенне
середовище. Будуть враховані зауваження та
пропозиції, які надійдуть в результаті громадських обговорень. Передбачені заходи,
спрямовані на запобігання, відвернення,
уникнення, зменшення, усунення значного
негативного впливу на довкілля, у тому числі
(за можливості) компенсаційних заходів.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля
і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля
згідно Закону України “Про оцінку впливу
на довкілля”.
Оцінка впливу на довкілля – це процедура,
що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення
планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
– надання уповноваженим органом

мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу,
передбаченого попереднім підпунктом;
– врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього
повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності
та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу планованої діяльності на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту
із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено у оголошенні про
початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу планованої діяльності
на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на
веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу
на довкілля громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені
у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю,
врахувати частково або обгрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані
в процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації.
Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Викона н н я вимог Закон у Укра ї н и
«Про оцінку впливу на довкілля» ПрАТ
«Мар'янівський склозавод» при розробці
Мар’янівського‑1 родовища кварцових пісків.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: 10014,
м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, тел./факс
(0412) 22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.
ua, контактна особа Семенюк М. М.
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К о «Країна майстрів»

ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

металочерепиця
від 129 грн/м2

профнастил
від 85 грн/м2

металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
від 172 грн/м2
від 23 грн/м.п
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (068) 948-77-48; (063) 618-37-53; (0412) 46-83-31

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

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.

• 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

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ
СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,0677723483

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

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

БУДСУМІШІ

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

8. РІЗНЕ

Тел.: 0412 24-34-22, 067 65-87-407
dompolski@dompolski.zt.ua
4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

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

• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом), припой
ПОС-30,-40,-61, олово. Терміново, в будь-якому
вигляді і кількості. Дзвоніть, за ціною домовимось.
Офіс у м. Кривий Ріг. 0963409983
• Куплю 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
• Пасажирські перевезення Рівне-Луцьк Варшава-Люблін щоденно з АС: Рівне - 04.30; Луцьк06.10; Варшава - 08.20; Люблін-11.40. (099)286
1600;(063)8967762;(067)9112004;+

6.13. Ремонт техніки

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

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

• Поршнева група Кострома, гільза, кільця, вкладиші, вали, р/к. Ориг.з/ч КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ,
ГАЗ. aktiv-agro.com.ua. 0675702202

6.17. Послуги. Iншi

• 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

• Виготовляємо, реалізуємо опалення для виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників,
цехів, складів, магазинів, ангарів, автомийок, СТО.
Монтаж під ключ. Потрібні дилери, представники.
0666008784,0680450764

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

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

8.8. Насіння, с/г продукція. Куплю
КУПЛЮ СОЮ, СОНЯШНИКОВЕ НАСІННЯ, РІПАК,
ГРЕЧКУ ТА ІНШЕ, ЗЕРНОВІ ВІД НАСЕЛЕННЯ.
0679826838

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

8.23. Інше. Продам
• Продаем пеллеты А2 от производителя.Полная информация по
0688492310Сергей
• Продаем уголь-торфобрикет. Полная
информация по 0932285378,0684151147

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 29 серпня - 4 вересня
ОВЕН

Грандіозних перемог
не передбачається, але
приємні зміни можливі.
Не намагайтеся встигнути зробити все, бережіть сили/

ТЕЛЕЦЬ

Не поспішайте з
вирішенн ям нібито
проблем. Деякі з них можуть
зникнути й без вашої участі,
якщо перестанете метушитись.

ЛЕВ

Настає час нових
взаємин, однак вони
можуть виявитися не такими
комфортними, як вам би хотілося. Неділю присвятіть собі.

ДІВА

БЛИЗНЮКИ

Вам просто необхідно твердо стояти на
землі, не витати у хмарах і уникати непевних ситуацій. Скористайтеся допомогою
близьких.

РАК

Ваші плани повинні
бути реалістичними. А
успішність їхнього втілення в
життя залежить від підтримки
вашого оточення.

Ваше сумлінне ставлення до роботи й навчання не залишиться
непоміченим. Може надійти
прибуткова пропозиція.
Не бійтеся конкуренції, це дозволить
помірятися силами з
опонентами. У вихідні можливі розбіжності, але все мине
чудово.

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

На вас чекає успіх у
справах. Бажано спрямувати свою енергію в
потрібне русло, а не розпорошувати на дрібниці.

На роботі бажано
зайнятися справами,
яких за літо нагромадилося
вже чимало. Багато часу доведеться приділити фінансовим
проблемам.

1. У список найбільш страшних
катакомб потрапляють похоронні.
Такими є катакомби капуцинів
в Палермо (Сицилія). Тут знахо-

29

серпня
середа

30

серпня
четвер

Не варто робити героїчних вчинків. Ніхто
їх не оцінить. Краще зайнятися
щоденними справами.

ВОДОЛІЙ

Чудовий час, коли
ви можете вплинути на
своє майбутнє силою
власної думки. Тому думки мають бути творчі й позитивні.

РИБИ

Вдалий період для
вирішення питань, до
яких раніше не доходили руки. У вихідні прийміть
запрошення старих друзів, це
важливо.

дяться останки близько 8 тис. осіб.
Вони спочивають у відкритому
вигляді – лежать, висять, стоять
уздовж коридорів.
2. Катакомби Рима – найдавніші і відомі, стали останнім притулком для людей часів раннього
християнства. Вони утворюють
цілу систему довжиною близько 170 км, де знайдені до 750000
поховань. Причому серед них
і гробниці зі святими мощами,
прикрашеними коштовностями.
3. Ще один приклад масового
поховання людей прямо під містом – катакомби Парижа. Вони
являють собою мережу тунелів
під столицею Франції, які в кінці

31

серпня
п’ятниця

1

вересня
субота

XVIII століття почали заповнюватися останками загиблих.
4. Одеські катакомби – одне
з найзагадковіших місць в Україні. Їх довжина досягає близько
2500 кілометрів. За часів війни тут
мешкали партизани, тому до цих
пір в катакомбах знаходять їх речі.
Однак страшними вони стали з іншої причини – любителі гострих
відчуттів спускаються сюди і іноді
не можуть знайти вихід.
5. У Перу знаходяться катакомби Ліми. У XVI столітті тут почалося будівництво монастиря. Після
його закінчення тут стали ховати
місцевих жителів – їх останки збиралися аж до XIX століття.
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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»

вересня
вівторок

+ 15°
+ 22°
ТИСК, ММ

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Цікаві факти про катакомби
Разом з музеями катакомби стали визначною
пам’яткою, яка приваблює туристів і є мрією
всіх любителів екстремального відпочинку.
Причому чим страшнішими вони виглядають,
тим більше людей хочуть у них побувати.

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

«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.
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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 №180433
Передпл. індекс: 08976
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Альфа
Жанр: драма, трилер

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Готель Артеміда

Ця історія сталася тисячі років тому, за часів
останнього Льодовикового періоду. Одне з
давніх європейських племен із найбільшим
рівнем розвитку. Але вони не були застраховані
від бурхливої дикої природи. У будь-яку мить
людина могла померти від лап дикого звіра чи
катаклізмів. Існування цілого племені залежало від полювання... Але після одного такого
полювання син ватажка на ім'я Зета отримав
серйозну травму й узагалі вважався загиблим.
Але він вижив і залишився один на один із природою. На своєму шляху він знаходить кинутого
пораненого вовка Альфу, який не вижив би без
хлопця. Але ці двоє навчилися виживати разом.

Жанр: бойовик, трилер

Лос-Анджелес 2028 року. Після вдалого пограбування команда злодіїв повинна залатати
свої рани. Для цього найкраще місце – це
готель "Артеміс". Якщо ви член особливого
клубу, то зможете там отримати найкраще
лікування та відпочинок. Цей заклад працює
завдяки двом основним китам – довірі та строгим правилам. Тут не можна мати з собою
зброю або вбивати інших пацієнтів. Але наші
злодії за прізвиськами Вайкікі та Гонолулу
під час пограбування захопили з собою один
дуже цінний предмет, який належить Королю
Вовків – важливому кримінальному босу. Подивимося, як встоять строгі правила готелю.

22 милі
Жанр: бойовик

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

коли
ш
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квітів

Найбільший і найкращий вибір

Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!

м. Житомир, вул. Корольова, 30

Тел.: (0412) 43-00-88

НАЙПОВНІША АФІША
ЖИТОМИРА
(096) 52-63-332

Гірська жінка: На війні

Їх не існує. Як мінімум, так говорить уряд.
Вони роблять те, що вже ніхто не може. Вони
розгрібають завали уряду, виправляючи їх
косяки. Вони – Привиди. Це строго засекречений елітний загін, який завжди домагається
поставленої мети, якими би вони не були.
Цього разу їхня локація – це Індонезія. Один
шпигун на ім'я Лі Нур дуже хоче вибратися із
країни, адже знає занадто багато. Суперагент
Привидів Джеймс Сілва поведе за собою загін людей, які зобов'язані довести Лі до літака
у США. Для цього потрібно подолати 22 милі
до злітної смуги та чимало небезпек. Лі Нура
хочуть убити багато людей в Індонезії ...

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

kinoukraina.zt.ua

Жанр: драма, комедія

Громадянка Ісландії Хатле не має родини,
проте вона має переконання. Цілеспрямовано,
крок за кроком, вона робить усе можливе аби
припинити діяльність заводу з виробництва
алюмінію. На її думку це надто сильно бруднить довкілля та шкодить країні. Методи для
своєї боротьби вона обирає не завжди законні.
Разом зі своєю сестрою-близнючкою Хатле
давно мріяла всиновити дитину. Нарешті цей
момент наблизився – в Україні на жінок чекає
чотирирічна дівчинка Ніка, яка втратила родину
на війні. Та Хатле не може просто так виїхати
з країни, бо її розшукують за злочини, які вона
скоїла намагаючись зупинити завод.

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

067 4128981
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

