
Вперше після 
Революції Гідності 
ОБЛАСНА РАДА 

«забарикадувалася» 
від людей

Від кого чекали провокацій під 
час сесії Житомирської облра-
ди – залишається секретом. Але 
введення під цим приводом пере-
пусток і цілий натовп поліції у 
всеозброєнні викликали неабия-
кий резонанс у жителів області с. 6

вул. П. Болбочана, 58
808

Батончик «Снікерс», 50 г

5016

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

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

354

Печиво «Кукурудзяне»
ваг. ТМ «Квара»

Печиво «Кукурудзяне»
ваг. ТМ «Квара»

7025

Дитяча iграшка
«Яйце Magic Egg»

Дитяча iграшка
«Яйце Magic Egg»

5029
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Як радник Уляни Супрун 
руйнує історичну будівлю  
та не сплачує податки

У Житомирі відкрили ще один магазин 
мережі «Добрий Господар»
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Ольга Сідлецька

Деякі підприємства 
ризикують залишити-
ся без спецдозволів на 
користування надрами. 
Але спочатку ситуацію 
проаналізує профільна 
комісія.

Під час сесії облради 25 жов-
тня депутати, врахувавши ре-
комендації постійної комісії 
обласної ради з питань екології, 
охорони навколишнього серед-
овища та використання природ-
них ресурсів, проголосували за 
надання спеціальних дозволів 
низці підприємств. Отже, спец-
дозволи на користування надрами 
отримали: ТОВ «ГРАНІТЛАЙН» 
з метою видобування лабрадори-
тів Південної ділянки Головин-
ського родовища площею 4,0 га, 
яка знаходиться у Черняхівському 

районі Житомирської області; 
ТОВ «Софія-Біо» з метою видобу-
вання торфу родовища «Плав-ІІ» 
площею 101,8 га, яке знаходиться 
в Олевському районі Житомир-
ської області; ТОВ «Софія-Гамма» 
з метою видобування торфу Пів-
денної ділянки родовища «Ямни» 
площею 145,15 га, яка знаходиться 
в Овруцькому районі Житомир-
ської області; ТОВ «Софія-Гамма» 
з метою видобування торфу ді-
лянок Н1, Н2 родовища «Гранич-
не» загальною площею 70,8 га, які 
знаходяться в Овруцькому районі 
Житомирської області.

Під час голосування за надан-
ня спецдозволу ТОВ «Софія-Гам-
ма» слово взяв депутат облради 
Андрій Озерчук: «Надавати до-
зволи потрібно однозначно, але 
якщо компанія може дійсно по-
казати якийсь результат роботи. 
Ми знову надаємо дозволи компа-
ніям, які мають 500 грн статутного 
капіталу, вводять людей в оману. 
Як людина, яка працює з торфом 
вже 4 роки, говорю, що для того, 
щоб запрацювало підприємство 

з видобутку торфу, там, де він є, 
потрібно 3–5 років. А коли стави-
мо навідне питання, всі лупають 
очима, що робити».

Депутат розповів, що з його 
досвіду роботи у Коростені під-
приємства перед тим, як отри-
мали спецдозволи, вносили по 
100 тис. грн до спеціального фон-
ду. Він запропонував запровадити 
подібну практику.

«Всі села нашої області мають 
ряд проблем. Потрібно вирішувати 
питання шкіл, садочків і т. д.», – за-
уважив Андрій Озерчук. Він запро-
понував проаналізувати спецдоз-
воли на користування надрами, 
які надали депутати цієї каденції. 
«А тим, хто отримав спеціальні 
дозволи і не розпочав роботу, ініці-
ювати в Держгеонадрах скасування 
дозволів», – сказав депутат.

Зрештою, депутати облради 
вирішили доручити профільній 
комісії зробити аналіз виданих 
спецдозволів, виданих на корис-
тування надрами під час цієї і по-
передньої каденцій, і озвучити 
його на наступній сесії.

Руслан Мороз

У Корольовсько-
му районному суді 
м. Житомира 24 жов-
тня пройшло чергове 
засідання у справі 
блогера-журналіста 
Василя Муравицько-
го, якого підозрюють 
у державній зраді.

Нагадаємо, що минулого разу 
молодики з радикального угрупу-
вання «С-14» побили прямо в залі 
суду адвоката Василя Андрія Гожо-
го і журналіста Андрія Лактіонова. 
Поліція відкрила кримінальну 
справу, але ніхто за фактом побит-
тя затриманий не був. До того ж 
у будівлі суду відбувся скандал за 
відсутності охорони.

Ще раніше Василя Муравиць-
кого облили зеленкою при виході 
з будівлі суду. Знову не було ніякої 
реакції правоохоронців. Більше 

того, той, хто зробив цей вчинок, 
абсолютно спокійно прийшов на 
наступне засідання.

На засіданні 24 жовтня було 
продовжено розгляд доказів сто-
рони обвинувачення. Але судячи 
з усього, особливого успіху у про-
куратури не спостерігається. За 
словами адвокатів Василя, справа 
просто «розсипається» через від-
сутність фактів злочину.

Крім того, взагалі незрозуміла 
лінія прокуратури: у суді у справі 
Василя Муравицького прокурор 
Левченко вимагає притягнути ад-
воката Гожого до відповідальності 
за те, що він відсутній під час за-
сідання, незважаючи на важливі 
обставини та те, що засідання 
продовжувалось. Суд відмовив 
прокурору Левченку в його про-
ханні залучити адвоката Гожого до 
дисциплінарної відповідальності. 
Тоді прокурор звинуватив Мура-
вицького у «високих аналітичних 
здібностях». Крім того, в якості до-
казів прокуратурою були надані 
спам-листи. Наступне засідання 
відбудеться 16 листопада об 11:30 та 
12 грудня о 14:30.

Нагадаємо, міжнародна органі-

зація Amnesty International вважає 
журналіста Василя Муравицького, 
обвинуваченого на Україні в дер-
жавній зраді за його публікації 
в ЗМІ, «в'язнем сумління» і закли-
кає негайно його звільнити.

Крім того, «справа Мура-
вицького» потрапила в доповідь 
про ситуацію з правами людини 
в Україні (16 серпня – 15 листопада 
2017 року) Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини як 
приклад переслідування журна-
лістів за їх опозиційну риторику.

23 депутати Європарламенту 
з 6 фракцій і 12 держав ЄС підпи-
сали відкритий лист із закликом 
до негайного звільнення журна-
лістів, в т. ч. Василя Муравицького. 
За Василя Муравицького відразу 
після його затримання заступив-
ся ряд правозахисних організацій, 
таких, як Reporters without Borders 
(Франція, ЄС) і Committee to Protect 
Journalists (США), правозахисна 
«Мережа Солідарність» (Швейца-
рія). На початку листопада пред-
ставник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Ар-
лем Дезір висловив свою серйозну 
заклопотаність у зв'язку зі справою 
Василя Муравицького.

Ольга Сідлецька

Відтепер в області 
під забороною куль-
турні блага росій-
ською мовою.

Під час 19-ї сесії Житомирської 
облради VII скликання 25 жовтня 
депутати підтримали рішення 
про введення мораторію на росій-
ськомовний культурний продукт 
на території області. Наша область 
стала другою після Львівської, яка 
прийняла подібне рішення у ве-
ресні поточного року.

Згідно з прийнятим депу-
татами Житомирської облради 
рішенням, в області запрова-
джується мораторій на публічне 
використання російськомовного 
культурного продукту в будь-яких 
формах на території області до 
моменту повного припинення 
окупації Російською Федерацією 
території України.

«Рекомендувати Житомир-
ській обласній державній адмі-
ністрації створити міжвідомчу 
робочу групу з проведення 
систематичної роз’яснювальної 
роботи про мораторій на публіч-
не використання російськомов-
ного культурного продукту на 
території Житомирської області, 
включивши у її склад представ-
ників правоохоронних органів, 
райдержадміністрацій та гро-
мадськості області», – йдеться 
у проекті рішення.

У Законі України «Про наці-
ональний культурний продукт» 
знаходимо визначення, що куль-

турний продукт (культурні бла-
га) – товари та послуги, що виро-
бляються (тиражуються) в процесі 
культурної діяльності на основі 
творів і служать для задоволен-
ня громадянами своїх творчих, 
духовних, дозвіллєвих потреб (ви-
дання, фільми та їх демонстрація, 
аудіопродукти (фонограми, ауді-
оальбоми), вироби ужиткового 
мистецтва, театральні та циркові 
вистави, концерти тощо).

Як саме контролюватимуть ви-
конання рішення про мораторій 
на російськомовний культурний 
продукт в області і яким чином ка-
ратимуть порушників – наразі не-
відомо. У проекті така інформація 
відсутня. Тож поки що це рішення 
більше нагадує популістичне.

Тим часом організатори кон-
цертів підраховують можливі 
збитки. Є ряд російськомовних 
виконавців, концертні програми 
яких були затверджені ще задовго 
до того, як мораторій було введено. 
«Перш за все, потрібно керуватися 
інтересами глядачів. Невже деякі 
колективи, які виступають росій-
ською мовою, вважатимуться під 
забороною? Глядачу не заборо-
ниш відвідувати концерти та ви-
стави популярних виконавців. Хто 
виграє від того, що російськомовні 
артисти виключать наше місто зі 
своїх гастролів тільки через те, що 
у нас під забороною російсько-
мовний продукт?» – розповів ме-
неджер зі зв̀язків з громадськістю 
та ЗМІ Event Studio «Siluet» Сергій 
Полубінський.

P. S. На момент виходу номеру 
у друк стало відомо, що на най-
ближчому засіданні комісії з гума-
нітарних питань більш детально 
розглянуть це питання.

На Житомирщині 
проаналізують спецдозволи 
на користуванння надрами

Продовжується 
судовий процес над 
Василем Муравицьким

На Житомирщині 
офіційно 
заборонили 
російськомовний 
культурний продукт
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У Житомирі відкрили ще один 
магазин мережі «Добрий Господар»

У всі часи у різних народів 
найбільшим щастям були діти. 
І будь-яка сім’я вважалась обді-
леною, якщо не мала дітей. На 
жаль, і сьогодні проблема неплід-
ності є досить гострою як у світі, 
так і в Україні зокрема, де при-
близно 3–4 мільйони пар не мо-
жуть зачати дитину природним 
способом. Насправді ці показни-
ки можуть виявитись набагато 
вищими, адже далеко не всі сім’ї 
звертаються за допомогою до лі-
карів. Можна було б це зрозуміти, 
якщо пара не має якихось явних 
проблем зі здоров’ям.

Майже головною помилкою 
вважається занадто перевищена 
впевненість у своєму розумінні 
проблеми або занадто висока до-
віра різним джерелам інформації, 
серед яких лікарі займають чи не 
останнє місце.

Ще однією серйозною помил-
кою є те, що у разі відсутності 
вагітності у сімейній парі обсте-
жується та намагається лікува-
тись лише жінка. І статистика, 
і практичний досвід свідчать про 
те, що щонайменше у 50% випад-
ків неплідності наявні проблеми 
з боку чоловіків.

Хоча ми всі чітко розуміємо, 
що медицина не всесильна, од-
нак лише кваліфіковане лікарське 

втручання у проблему зможе 
допомогти здобути таке бажане 
щастя – мати дитину.

Перед тим, як надати поради, 
згадаємо деякі позиції щодо фі-
зіології репродуктивної функції 
людини. Відомо, що у чоловіків 
процес утворення статевих клі-
тин (сперматозоїдів) відбувається 
протягом всього життя, тому для 
здорового чоловіка вік, коли пла-
нується вагітність, певною мірою 
неважливий.

А от для жінок вік може ста-
ти фатальним фактором, адже 
процеси старіння жіночих ста-
тевих клітин (яйцеклітин) дуже 
залежать від віку. Вважають, що 
для жінки найбільш оптималь-
ним для народження дитини є 
період між 18 та 35 роками. Це 
не означає, що в 38 чи 42 роки не 
можна народити здорову дитину, 
але вірогідність такої події значно 
нижча, ніж у молоді роки. Тому 
нам хотілось би, щоби кожен, хто 
стикнувся із проблемою завагітні-
ти, чітко усвідомлював і пам’ятав 
деякі принципові позиції.

1. Непліддям називається стан, 
коли подружня пара не може за-
вагітніти протягом одного року, 
за умови ведення регулярного 
статевого життя без застосуван-
ня будь-яких способів або засобів 

упередження вагітності.
2. Обстеження подружньої 

пари при неможливості завагіт-
ніти не обмежується лише жін-
кою. Обов’язково повинен бути 
обстежений і чоловік.

3. У разі виникнення пробле-
ми звертайтесь лише до лікарів, 
адже причин неплідності є без-
ліч, а встановити їх може тільки 
кваліфікований репродукто-
лог – акушер-гінеколог (жіноча 
неплідність) та андролог (лікар 
з проблем чоловічого непліддя).

Колектив медичного центру 
«Матерна», лікарі якого спеціалі-
зуються на діагностиці та лікуван-
ні всіх форм безпліддя, бажає всім 
міцного здоров’я, гарного настрою 
та побільше здорових діточок.

З повагою, головний лікар 
медичного центру «Матерна» 

Юрій Бенедичук

Для поціновувачів 
якісної техніки – хоро-
ша новина: неподалік 
Житнього ринку 
у Житомирі з̀явилося 
сертифіковане місце 
продажу техніки ком-
панії STIHL, яка давно 
завоювала споживача 
у всьому світі.

У новому магазині «Добрий 
Господар», який знаходиться за 
адресою: вул. Небесної Сотні, 7/20, 
що входить до офіційної дилер-
ської мережі, не лише можна 
подивитися і придбати техніку 
та комплектуючі торгових марок 
STIHL та VIKING, а й отримати 
максимум інформації про продук-
цію, навчитися працювати з нею, 
крім того, саме тут вам нададуть 
висококваліфіковане сервісне  
обслуговування.

«Ми – офіційні представники 
компанії STIHL у Житомирі. Тех-

ніка, що представлена у нашому 
магазині, виключно оригінальна 
і, що не менш важливо, – за доступ-
ною ціною. Гарантія і якість від 
виробника вас порадують. Нама-
гаємося надати кожному покупцю 
кваліфіковану консультацію, яко-
мога більше інформації про сам 
інструмент, взагалі про компанію 
і підтримуємо в обслуговуванні 

після здійснення покупки. Сервіс 
працює на місці, механіки про-
ходять систематичні навчання без-
посередньо на фірмі STIHL, де їх 
навчають, як правильно ремонту-
вати і обслуговувати техніку, щоб 
покупці були задоволені», – розпо-
відає директор магазину «Добрий 
Господар» Тетяна Дубовик.

Важливо пам`ятати, техніка 

STIHL не продається у супермар-
кетах чи інтернет-магазинах, вона 
реалізується виключно в магазинах 
офіційних дилерів. Як пояснив ре-
гіональний менеджер ТОВ «Ан-
дреас Штіль» Сергій Цимбалюк, 
це пов̀язано з політикою компанії, 
адже якщо не пояснити і не на-
вчити споживача користуватися 
продукцією правильно, це може 
призвести до нещасних випадків.

«Це вже третій магазин у влас-
ників формату «Добрий Господар». 
Незважаючи на невелику площу, 
тут великий асортимент. У цьому 
магазині здебільшого представ-
лені моделі хобі-класу, оскільки 
він в першу чергу орієнтований 
на доступність для споживача», – 
зауважує Сергій Цимбалюк.

Регіональний представник 
ТОВ «Андреас Штіль» у Західній 
Україні Олег Солодкий звернув 
увагу на те, що особливістю но-
вого магазину мережі «Добрий 
Господар» є не лише вдале роз-
ташування, а й великі вікна, які 
дозволяють оцінити широкий 
асортимент, а з настанням сутін-

ків, коли вмикається підсвітка, 
вітрини стають ще привабливі-
шими для покупця.

Під час урочистого відкриття 
магазину «Добрий Господар» мож-
на було отримати усю необхідну 
інформацію про техніку та комп-
лектуючі торгових марок STIHL та 
VIKING, а бажаючі, звісно ж, під 
керівництвом фахівців, навіть про-
тестували їхню роботу. Крім цього, 
серед покупців, які придбали у ма-
газині товар на суму від 200 грн, 
було розіграно цінні призи.

Щасливі переможці лотереї 
стали власниками вартісних і вод-
ночас дуже потрібних подарунків. 
«Я придбав ножик вартістю 500 грн, 
а виграв бензопилу. Дуже потрібна 
річ у господарстві», – ділиться вра-
женнями Віталій Косуха.

Власник головного призу – 
автомийки – Олексій Бездітко не 
приховує емоцій: «Купив дитині 
іграшку – сувенір у формі бензо-
пили. З нетерпінням чекав на лоте-
рею. Тепер я – власник автомийки 
«STIHL». Мій автомобіль просто 
блищатиме від чистоти».

Шлях до батьківства
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Бюджет участі без участі  
Бюджет участі, або партисипа-

тивний бюджет, прийшов до нас 
із ЄС. Років п’ять тому про подібну 
практику в Україні знали одиниці. 
Декілька років тому бюджет участі 
став досить популярним у багатьох 
українських містах. Влада відразу 
зрозуміла, що таким чином можна 
створювати уяву у жителів міста, що 
вони безпосередньо розподіляють 
кошти. Чому уяву? Бо решта 99% 
бюджету розподіляється міським 
головою та депутатами.

Цьогорічний бюджет участі міг ні-
чим не відрізнитися від попередніх, 
але сталася досить дивна ситуація, за 
якої бюджет участі скасували, хоча 
юридично це виглядає сумнівно.

Приводом для скасування стало 
те, що міський голова не побачив 
«чистоти», а розгледів порушення 
принципів і наклав вето. Але накла-
дання «вето» міським головою на 
результати голосування – це також 
порушення принципів. Більше того, 
міський голова не може накласти 
вето на результати бюджету участі, 
бо він не має таких повноважень. 
Все, що може міський голова, – це 
накласти вето на рішення міської 
ради або виконкому. Але в такому 
випадку заветоване рішення роз-
глядається повторно, і якщо воно 
знову набирає необхідну кількість 
голосів – ухвалюється та набу- 
ває чинності.

З юридичної точки зору рішен-
ня міського голови не має жодних 
підстав. З точки зору здорового 
глузду – це знущання над тими 
людьми, які писали проекти, агі-
тували та підтримували. Адже не 
може рішення однієї людини пе-
рекреслити голосування 12 тисяч 
житомирян. І якщо були порушення 
під час голосування, чому тоді про 
це мовчали, а згадали вже після 
оголошення результатів?

Особисто я вважаю, що причиною 
таких кроків стало те, що перемогли 
не ті проекти, які «потрібні». І тому, 
розказуючи про чистоту та прикри-
ваючись гарними намірами, міська 
рада вирішила сама «піаритися» 
за бюджетні кошти. Вся ця історія 
вкотре показує, як міська рада ма-
ніпулює інформацією та порушує за-
кони і процедури. Прикро, що певні 
люди почали вважати себе фео-
далами та вирішили, що міський 
бюджет – це їхній власний бюджет. 
Феодалізм давно минув, і бюджет 
міста – це бюджет усіх його жителів, 
які мають вирішувати, куди витра-
чати не 1% від бюджету, а 100%. 
Бюджет міста – це кошти усієї гро-
мади, а будь-яка влада тимчасова, 
особливо теперішня!

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

Тарифний геноцид,  
або Граблі, на які  
нас змушують  
постійно наступати

Руслан Мороз

Пастка влади для 
колективного україн-
ця, який звик відкла-
дати рішення про-
блем на потім. Але 
настав час платити…

Початок опалювального се-
зону почався для пересічного 
українця досить сумно. Не те 
щоб зовсім траур, але плакати 
хотілося багатьом. З 1 листопада 
2018 року ціна на газ для насе-
лення зросте на 23,5%. Відповідне 
рішення прийняв Кабмін на по-
зачерговому засіданні 19 жовтня.

Прем'єр-міністр Володимир 
Гройсман оцінює таке рішення 
майже як прогрес: «Ціни з 1 лис-
топада на газ виростуть тільки на 
23,5%. Не на 60%. Це те, що нам 
вдалося неймовірними зусилля-
ми досягти внаслідок цих пере-
говорів. Згідно з прийнятою по-
становою, ціна газу з 1 листопада 
складе 8,550 грн за куб. метр».

Обурення населення на «чер-
гове покращення» та на практич-
не зубожіння уряд сприймає як 
«зраду». Так Гройсман нагадав, 
що Україна взяла на себе відпо-
відальність перед Міжнародним 
валютним фондом вирівняти 
ціни на газ для населення і про-
мисловості ще у 2008 році: «Якщо 
ми не зможемо продовжити від-
носини з міжнародними партне-
рами, ми не зможемо виплачу-
вати борги. Україна може бути 
введена в дефолт… Ми повинні 
діяти відповідально».

Але при цьому ні уряд, ні 
представники «Нафтогазу» так 
і не спромоглися представити 
широкому загалу населення хоч 
будь-який документ, в якому МВФ 
дійсно вимагав від України під-
вищення тарифів. Є офіційні 
документи, договори, але там 
немає мови про те, що стан та 
рівень життя громадян повинен 
значно погіршитися від співпра-
ці з МФВ. Хоча досвід співпраці 
з МВФ інших країн як раз про це 
і свідчить.

Чому для отримання траншу 
МВФ залишилося підняти тари-
фи на газ для населення? Це і є 
тарифний геноцид. Уряд заспоко-
ює нас тим, що зараз в Україні не 
найгірший період в історії в плані 
ситуації в економіці. Але і не най-
кращий з точки зору звичайного 
громадянина. Перекладати все на 
«попередників» також не зовсім 
чесно. Та «карусель» з коштами 
та кредитами, яка почалася вже 
за часів діючого уряду, свідчить 
лише про те, що черговий кредит 
МВФ буде спрямований на по-
гашення попереднього кредиту, 

а не на поліпшення стану еконо-
міки в Україні.

Влада лякає тим, що без кре-
диту та підвищення цін ми отри-
маємо девальвацію (зовнішній 
борг у нас в доларах, а ВВП все ж 
сильно залежить від гривні), але 
віддавати борг, найімовірніше, 
доведеться пересічним грома-
дянам своєю працею. Не полі-
тикам і не олігархам, а простим 
роботягам. У 2015 році, коли ми 
отримали фактично дефолт, всі 
в країні побачили це на своєму 
прикладі.

Маразм досяг свого апогею, 
коли Кабінет Міністрів України 
пояснив, що низькі тарифи весь 
час робили нас біднішими: «Це 
дуже просто. Ми завжди платили 
начебто менше. Особливо порів-
няно з ринковою ціною. І начебто 
це було добре. Платили менше 
пенсіонери, клерки, корупціоне-

ри з Конча-Заспи. Останні взагалі 
могли обігрівати дешевим газом 
свої басейни».

Але це пояснення виглядає 
так, що басейни опалювали саме 
пенсіонери та зовсім не в Конча-
Заспі. Та чергова брехня стосу-
ється того, що «субсидії отримує 
близько 50% домогосподарств 
в країні. Тобто найбідніші навіть 
не відчують зростання тарифів. 
Субсидії просто пропорційно 
зростуть і перекриють підвищен-
ня. І бабусі в хрущовці все одно, 
підвищаться тарифи на 25%, 30% 
чи 45%».

Ні! Це не просто цинічна 
брехня! Це вже злочин проти 
власного народу, адже в бюджеті 
наступного року передбачається 
значно менше коштів на субси-
дії, ніж у цьому! Тобто зовсім 
не байдуже буде тій бабусі, на 
скільки підніметься ціна на газ 
та яку платіжку вона отримає за 
опалення.

Та особливо цинічно вигля-
дають останні новини про те, 
що керівництво НАК «Нафто-
газ України» отримало премії 
на суму $20,7 млн за перемогу 
в Стокгольмському арбітражно-
му суді в суперечці з «Газпро-
мом» за транзитним контрактом. 
Глава правління компанії Андрій 
Коболєв отримав 207 млн грн 
($7,9 млн). Всі отримані на раху-
нок в «Ощадбанку» гривні він пе-
ревів в долари, вказавши в якості 
причини допомогу родині. За 

інформацією джерел в банку, 
перші $800 тис. він відправив 
матері. Комерційний директор 
«Нафтогазу» Юрій Вітренко 
отримав 158 млн грн ($6 млн). 
Вітренко розкритикував мате-
ріал на сторінці в Facebook та 
дуже обурився, мовляв, всім про-
сто заздрісно. Навіть Прем'єр-
міністр України Володимир 
Гройсман попросив наглядову 
раду «Нафтогазу» переглянути 
розмір премій.

Глава правління НАК «На-
фтогаз України» Андрій Коболєв 
в інтерв'ю виданню LB.ua, яке ви-
йшло 26 жовтня, розповів, що 
премію, отриману за виграний 
позов у російського «Газпрому» 
в Стокгольмському арбітражі, 
перевів у США своїй матері. «Я 
перевів гроші мамі в Америку. 
Вона там живе з 2006-го або 
2008 року, більше 10 років – точ-
но. Якщо я програю апеляцію 
у 8 млрд грн проти мене, то що 
трапиться з моїм майном тут?» – 
сказав Коболєв. Він зазначив, що 
в такому разі його майно зааре-
штують».

«Всі співробітники «На-
фтогазу», які отримали пре-
мію, зараз ходять на допити… 
Я в принципі ніколи не зберігаю 
великих грошей тут на рахунку 
саме з цієї причини. Я розумію, 
що за фактами, які пов'язані 
з роботою «Нафтогазу», зараз 
відкрито величезну кількість 
справ – у мене є товстенна папка 
з цими справами, я їх періодич-
но гортаю. Там і НАБУ, і про-
куратура – все є. Самі по собі 
ці розслідування – нормальний 
процес, я до цього ставлюся спо-
кійно. Але жодну з цих справ 
не було закрито, всі вони в під-
вішеному стані. І це створює іс-
тотний ризик», – сказав Коболєв.

Отже, керівництво НАК 
«Нафтогаз України» визнає 
велику кількість порушень 
у своїй роботі та елементарно 
виводить гроші за кордон, щоб 
на випадок чого не прийшлося 
віддавати те, що отримано в не-
законний спосіб.

А всім українським матусям 
та бабусям залишається дійсно 
заздрити, що в них немає такого 
люблячого сина та онука.
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Як радник Уляни Супрун руйнує 
історичну будівлю та не сплачує податки

На Житомирщині не вистачає  
2,5 млн грн на інсулін

Юрій Соколов

Нещодавно сім’я 
колишнього заступ-
ника Житомирського 
міського голови Мат-
вія Хренова відкрила 
ресторанчик. Після 
часткової руйнації 
під вхід до закладу 
історичної будівлі він 
продовжує працюва-
ти без належних лі-
цензій і не сплачуючи 
податки.

Незважаючи на багатовічну 
історію Житомира, вцілілих іс-
торичних будівель у місті залиши-
лося обмаль. Однією з найбільш 
відомих, безумовно, залишається 
дім Трибеля на Михайлівській, 8. 
Після банкрутства «Енергобан-
ку» подальша доля належних 
йому частин будівлі залишалася 

невизначеною. Аукціони з його 
продажу не знаходили покуп-
ця, аж допоки ціну не знизили 
до 13,62 млн грн. Заощадивши 
3,4 млн грн, 1067,4 кв. м приміщень 
придбав Євген Яремчук, власник 
сайту «Житомир.info».

Менш ніж за рік історичну 
будівлю почали перебудовува-
ти. Розваливши частину стіни, 
на місці одного з вікон першого 
поверху прорубали додатковий 
вхід. Подібні кардинальні зміни 
можуть нанести непоправну шко-

ду столітній споруді, наражаючи 
її на руйнацію. До того ж законо-
давством суворо заборонена пере-
будова чи будь-яке пошкодження 
об’єктів історичного значення. За 
такі правопорушення передбачена 
кримінальна відповідальність.

Чому ж нового власника це не 
зупинило? Відповідь ховається 
в потребі відкрити на централь-
ній пішохідній вулиці Житомира 
пивний ресторанчик. І власником 
закладу є ніхто інший, як сім’я 
Матвія Хренова. В кінці серпня 
цього року дружина колишнього 
заступника Житомирського місь-
кого голови заснувала товариство 
«Їж». Юридична адреса фірми: 
вул. Михайлівська, 8. Звідси може-
мо припустити, що приміщення 
надав все той же Євген Яремчук, 
який разом із дружиною Матвія 
Хренова володіє медичною кліні-
кою «Відновлення».

На відкриття навіть запросили 
колишнього міністра економіки 
Павла Шеремету, при цьому зне-
хтувавши необхідними для робо-
ти закладу документами. Позиці-
онуючи себе як місце з дорогими 
стравами та напоями, власники 
досі не отримали ліцензію на роз-

дрібний продаж алкогольних ви-
робів. В опублікованому Головним 
управління ДФС у Житомирській 
області реєстрі виданих ліцензій 
фірмі «Їж» не значиться. І для об-
ходу сплати акцизного податку ке-
рівник видає наказ про збій в ро-
боті касового апарата. Разом з тим 
належні до сплати 5% акцизу, які 
надходять у міський бюджет, не 
нараховуються і не сплачуються.

– Однозначно це є порушен-
ня, – говорить у коментарі редакції 
завідувач сектору комунікації ДФС 
у Житомирській області Алла 
Корнійчук. – За фактом здійснен-
ня торгівлі без належної ліцензії 
наші інспектори проводять пере-
вірку та оштрафують заклад.

Редакція планує в подальшо-
му відслідковувати проведення 
перевірки та звертатиметься до 
посадовців для проведення ре-
тельного розслідування по кож-
ному з описаних фактів. Давайте 
разом дбати про рідне місто та 
його добробут, присікаючи все-
дозволеність та нахабне ігнору-
вання колишніми та нинішніми 
можновладцями законів та нашої 
історичної спадщини в догоду 
власному гаманцю.

Руслан Мороз

Під час сесії Жи-
томирської обласної 
ради відбувся неве-
личкий скандал.

Як з̀ ясувалося, у Житомир-
ській області не вистачає інсу-
ліну. При цьому деякі депутати 
демонстрували свою «обізнаність» 
у галузі медицини, відверто за-
являючи про те, що без інсуліну 
ще ніхто не помер.

Горе тих, хто може впасти 
в смертельну кому від того, що 
не зробили вчасно укол інсуліну, 
їх не хвилювало. Важке захворю-
вання, від якого можна загинути, 
осліпнути і отримати проблеми 
з судинами, особливо нижніх кін-
цівок, та інші ускладнення, наші 
депутати поставили в один ряд 
з легкою застудою.

Напередодні до депутатів звер-
нулися представники Лугинського 
району Житомирської області – 
там склалася катастрофічна си-
туація: терміново потрібні гроші 

на закупівлю інсуліну для хворих 
на цукровий діабет. На закупівлю 
просять виділити 130 000 грн.

Депутати не підтримали це 
рішення, але проблема для об-
ласті глобальна. Загалом лікарням 
і поліклінікам області не вистачає 
2,5 млн грн. Депутати облради 
прийняли рішення звернутися 
до департаменту з питань охорони 
здоров'я для погашення всієї суми 
недофінансування з державного 
бюджету. При цьому тимчасово, 
поки грошей немає, деякі депу-
тати радили головному лікарю 
Лугинської районної лікарні само-
стійно знайти кошти на інсулін, 
перерозподіливши гроші з благо-
дійних внесків.

Перший заступник голови об-
ласної ради Сергій Крамаренко 
зробив офіційну заяву про виді-
лення 15000 грн на закупівлю ін-
суліну з особистого депутатського 
фонду і закликав інших депутатів 
приєднатися.

Відзначимо, що проблема 
з інсуліном виникла не тільки 
у Житомирській області – влітку 
грошей на безкоштовний інсулін 
не вистачало у Харківській та ряді 
інших областей України.

Є й хороша новина – у 2019 році 
інсулін будуть купувати тільки за 
державні кошти. Про це повідо-
мляє в. о. міністра охорони здоров'я 
Уляна Супрун на своїй сторінці 
в Facebook: «Останнім часом над-
ходить багато скарг від людей, які 
хворіють на діабет та не можуть 
отримати гарантовані державою 
інсуліни. Хочу пояснити ситуацію.

Забезпечення інсулінами від-
бувається шляхом співпраці Мі-
ністерства охорони здоров'я Укра-
їни та місцевої влади. Дві третини 
відшкодування вартості інсулінів 
відбувається коштом державного 
бюджету, решта – має дофінансо-
вуватись з місцевого.

В Україні діє електронний ре-
єстр пацієнтів, які потребують 
інсулінотерапії, де ми можемо 
точно бачити – скільки пацієнтів 
фактично потребують препарат, 
скільки коштує інсулін та кількість 
й суму виписаних рецептів. Вже 
неможливо вносити до списку 
більшу кількість пацієнтів або ж 
необґрунтовано завищувати ціни, 
як це вже відбувалося до запро-
вадження реєстру.

Враховуючи дані електронного 
реєстру пацієнтів, які потребують 

інсулінотерапії, кошти, виділені 
з державного бюджету у 2018 році, 
покривають потребу в середньо-
му на 75% у кожному регіоні. Ця 
цифра може мати незначні від-
мінності по регіонах залежно від 
потреб, які визначені в реєстрі. 
У тих областях, де місцева влада 
не може покрити свою частину, 
починають виникати затримки 
з видачею інсуліну пацієнтам.

Це неприйнятна ситуація, 
і не повинно бути жодних при-
чин, чому місцева влада не змо-
гла виконати свій обов’язок. Адже 
ще з початку фінансового року є 
інформація з реєстру щодо кіль-
кості пацієнтів, які потребують 
інсулінотерапії, та фактичної по-

треби в коштах. Це, в свою чергу, 
дозволяє визначити необхідну 
суму з місцевого бюджету. У тих 
регіонах, де видатки на забезпечен-
ня інсулінами запланували зазда-
легідь, таких проблем не виникає.

Закликаю місцевих управ-
лінців, жителі яких не мають 
життєво важливого інсуліну, ви-
рішити цю ситуацію якомога 
швидше та не ставити під за-
грозу життя людей!

Вже з наступного року пла-
нуємо повністю відшкодовувати 
вартість препаратів інсуліну з дер-
жавного бюджету».

Проте в людей, які хворіють 
на діабет, немає часу чекати до 
наступного року.
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Вперше після  
Революції Гідності обласна рада 
«забарикадувалася» від людей

Руслан Мороз

Під час 19-ї сесії 
Житомирської облас-
ної ради журналістів 
пропускали за посвід-
ченнями, для активіс-
тів ввели перепустки, 
роздали 300 га земель 
і прийняли заборону 
на «російськомовний 
культурний продукт».

25 жовтня у Житомирі відбу-
лась 19 сесія обласної ради. Але 
почалася вона дуже дивно. Акти-
вісти, які вже встигли забути з часів 
Януковича, що таке спецназ в по-
вній амуніції і прохід на сесію за 
перепустками, раптом відчули 
незримий привид Януковича в сті-
нах Житомирської обласної ради. 
Браві хлопці в чорному і фахівці-
вибухотехніки явно викликали не 
дуже приємні спогади у тих, хто 
спробував пройти на сесію. Навіть 
не всі журналісти були сповіщені 
про те, що у переддень сесії голова 
облради скликав брифінг, на якому 
заявив: у зв'язку з інформацією про 
підготовку провокацій, вхід у при-
міщення облради буде обмежений. 
Для деяких це взагалі було шоком. 
Отримати перепустки встигли не 
всі, до того ж реєстрацію на них 
відкрили буквально за півдня до 
сесії – 24 жовтня о 14:42, а закрили 
о 18:15. Ймовірно, розраховували на 
те, що люди з регіонів просто фі-
зично не встигнуть зареєструватись.

На порядку денному депутати 
серед інших питань розглянули та 
підтримали мораторій на публічне 
використання «російськомовного 
культурного продукту» на терито-
рії Житомирської області, а також 
низку питань комунальної власнос-
ті, звернення Державної служби 
геології та надр України щодо 
погоджень надання спеціальних 
дозволів на користування надрами.

Очевидці та взагалі багато 
хто із жителів області вважають, 
що під соусом «охорони гро-
мадського порядку» пройшов 
звичайнісінький дерибан земель. 
Відмовивши у наданні дозволів 
на використання надр одним, 
депутати одностайно надали ці 
дозволи іншим, до того ж досить 
сумнівним, суб'єктам. На користь 
цієї версії свідчить і факт, що за-
сідання екологічної комісії було 
призначено в день проведення сесії 

о 9-й ранку, тобто практично перед 
її початком.

До того ж склалося вражен-
ня, що мовне питання послугу-
вало швидше прикриттям, адже 
на сесії роздали понад 300 га 
земель під видобуток корисних 
копалин сумнівним компаніям. 
А це загрожує висушуванням 
боліт на цих територіях, вируб-
кою дерев і знищенням місцевих 
флори та фауни.

У липні цього року депутати 
вже встигли погодити надання 
спеціального дозволу на користу-
вання надрами ТОВ «Фірма «Лісс» 
з метою видобування торфу родо-
вища «Гвоздь» площею 2464,0 га, 
яке знаходиться в Овруцькому, 
Олевському та Лугинському райо-
нах Житомирської області. На цій 
сесії також депутати затвердили 
дозволи на видобуток торфу дуже 
підозрілим компаніям. Особливо 
це стосується двох фірм із майже 
ідентичною назвою – ТОВ «Софія 
Біо» та ТОВ «Софія Гамма».

Українські ЗМІ наводять дуже 
цікаві факти про вказані фірми. 
Серед співзасновників обох фірм – 
житель Києва Максим Мельник. 
Співвласником ТОВ «Софія Біо» 
є також громадянин Азербайджа-
ну Алієв Замік Ідрат Огли. У ТОВ 
«Софія Гамма» співвласником є 
киянин Ігор Коляско. Обидва під-
приємства зареєстровані за однією 
адресою, мають одного й того ж 
керівника та статутний капітал 
у розмірі 1 тис. грн. Ці відомості 
містить Реєстр фізичних та юри-
дичних осіб Міністерства юстиції.

Максим Мельник є засновни-
ком і одночасно директором 10 
компаній, які займаються різними 
видами діяльності. Разом з Макси-
мом Мельником співзасновником 
ТОВ «Софія-Дельта» є громадянин 
Росії Гаджієв Джавіддін Саліхович, 
який проживає за адресою: Росій-
ська Федерація, місто Махачкала, 
вул. Крамського, буд. 61

Влада Овруцького району 
мовчить і не реагує на спроби 
київських чиновників та облас-
них депутатів без відома громад 
розпорядитися землями грома-
ди й нахабно віддати невідомим 
особам. На минулій сесії 2,5 тис. 
га в Овруцькому та Олевському 
районах віддали сумнівній бер-
дичівській фірмі.

На тлі зазначених фактів при-
йняття заборони на «російськомов-
ний культурний продукт» є просто 
верхом цинізму наших можновлад-
ців. Заборона якогось там продукту, 
юридичне визначення якого взагалі 
відсутнє, та одночасно практич-
но відкрита співпраця, за версію 

депутатів з фракцій «Свобода» та 
«Самопоміч», з країною-агресором. 
Просто сюрреалізм у житомир-
ському виконанні!

Раніше вже згадувалося про 
скандал і бійку на попередньому 
засіданні екологічної комісії облас-
ної ради за участю заїжджих «тіту-
шок». На даній сесії частина з них 
без перешкод пройшла у примі-
щення сесійної зали та дуже тепло 
віталася с деякими депутатами. Це 
також є приводом замислитись 
над політичною «незайманістю» 
наших обранців.

Щодо вражаючої охорони на 
вході, то багато хто досить різко 

висловилися з цього приводу. На-
віть виступаючі на сесії ставили 
запитання прокурору та головному 
обласному поліцейському, з якого 
такого переляку тут стільки охоро-
ни і поліції.

Далі наводимо тільки цитати.
�� Віра Савицька, активістка 

Майдану з перших днів:
– Я приїхала з Америки, а тут 

таке твориться! Взагалі нікого не 
пускають! Ми що, знову повер-
нулися до часів Януковича? Я за 
кордоном могла попасти скрізь! 
А тут у своїй державі я не можу 
нікуди попасти. Я учасник Май-
дану з першого його дня. Та зараз 
мені тут щось забороняють ті, хто 
незрозуміло звідкіля взялися. Їх 
ніхто не бачив, вони ніде не були. 
Вони були за Януковича, а зараз 
вони сидять в цій раді. Я була в Ні-
меччині, Голландії, Бельгії, та мене 
скрізь пускали!

�� Анжеліка Лабунська, де-
путат обласної ради:

– Я сьогодні заходила до об-
ласної ради, та мені було просто 

соромно. У мене відчуття дежавю 
2014 року. Янукович от так тпочи-
нав свій кінець. І я хочу сказати, 
що коли влада ховається від лю-
дей і коли знову робиться те, що 
сьогодні, так це сором! Янукович 
не сховався, та й влада також за-
кінчить. Коли я була головою об-
ласної ради, я ніколи в житті не 
давала розпорядження не пуска-
ти людей до сесійної зали, і у нас 
у регламенті такого немає, щоб 
робити закриту сесію обласної 
ради. Я знаю, що голова облради 
намагався зібрати підписи всіх 
керівників фракцій, та, на жаль, 
«Батьківщина» – єдина фракція, 
яка не дала змоги ховатися від лю-
дей. І це неповага до людей! Нас 
небагато депутатів, і ми можемо 
спокійно виділити півгодини для 
того, щоб дати людям виступити.

�� Сергій Ткачук, активіст:
– Я хочу наголосити, що є за-

кон України про місцеве самовря-
дування, в якому пункт 17 статті 
46 передбачає, що кожний гро-
мадянин має право без перешкод 

відвідувати пленарні засідання та 
засідання постійних комісій. Так 
що сьогодні в стінах цієї будівлі 
відбулося грубе порушення даної 
статі закону України про місце-
ве самоврядування, а цей закон, 
я підкреслюю, є визначальним 
у діяльності обласної ради.

Прокурор Житомирської об-
ласті Любомир Війтович під час 
відповіді на запитання присутніх 
у сесійній залі відмовився комен-
тувати ці події, посилаючись на 
те, що йому потрібно спочатку 
з'ясувати всі обставини.

�� В'ячеслав Печененко, на-
чальник головного управління 
Національної поліції в Жито-
мирській області:

– До мене звернувся голова 
Житомирської обласної ради, 
народні депутати, вони повідо-
мили про те, що є інформація 
про масові заворушення, які мали 
відбутися на сесії обласної ради 
в зв'язку з тим, що, можливо, бу-
дуть привезені «тітушки» з іншої 
області. Також наші активісти ви-
словились про те, що вони також 
виставлять до двох сотень чоловік 
зі свого боку. Все це могло при-
звести до загострення обстановки 
та неможливості провести сесію 
обласної ради. Я зустрічався без-
посередньо зі всіма учасниками 
цих подій, проводив з ними бесі-
ду, та ми прийшли до думки, що 
в нас є єдиний правоохоронний 
орган – Національна поліція, яка 
має забезпечити громадський 
порядок під час сесії. Та всі ба-
чили, що сесія була проведена 
нормально, без порушень. Була 
також надана можливість висло-
витись активістам та взяти участь 
в обговорюванні питань. Все про-
йшло в цивілізований спосіб,  
за що я вдячний всім жителям 
Житомирщини.
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Вище керівництво 
нашої держави оціни-
ло вклад директора 
«БТК-Центр Комп-
лект» у розвиток жит-
лово-комунального 
господарства України.

Відтак, під час 19-ї сесії Жито-
мирської обласної ради, яка від-
булася 25 жовтня 2018 року, Юрію 
Анатолійовичу було урочисто вру-
чено подяку від Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана.

У документі сказано, що 
Юрій Опанасюк отримав подяку 
«За вагомий особистий внесок 
у забезпечення розвитку житло-
во-комунального господарства, 

багаторічну сумлінну працю та 
високий професіоналізм».

Після вручення Юрій Анато-
лійович так прокоментував отри-
мання своєї нагороди: «В галузі 
термомодернізації та реновації 
старого житлового комплексу на 
Житомирщині є чим пишатися. 
Рівно 17 років тому ми вперше 
спільно почали впроваджувати 
енергоефективні технології. На 
сьогодні ці об'єкти працюють 
і не потребують додаткових 
коштів на термомодернізацію. 
Енергоефективність, я вважаю, – 
це майбутнє України».

Нагадаємо,  «БТК-Центр 
Комплект» працює на ринку 
з 2007 року, спеціалізується на 
постачанні газорегуляторного об-
ладнання, побутових і промисло-

вих лічильників газу, з’єднуючих 
частин і деталей трубопроводів, 
контрольно-вимірювальних при-
ладів, інструментів, а також на 
виробництві вузлів обліку газу, 
шафових газорегуляторних пунк-
тів і іншого газорегуляторного 
обладнання.

Плідна співпраця з вітчиз-
няними і зарубіжними вироб-
никами дозволяє компанії задо-
вільнити всі технічні рішення під 
час проектування, комплектації, 
монтажу, гарантійного і сервісно-
го обслуговування водо-, тепло-, 
газопостачання.

Редакція газети «20 хвилин» 
щиро вітає Юрія Опанасюка 
з цією високою відзнакою і бажає 
незгасимого оптимізму, наснаги, 
нових здобутків у роботі.

Директор компанії «БТК-Центр Комплект» 
Юрій Опанасюк отримав подяку 
від Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана

Житомир: територія, яка набуває ідентичності?
Микола Корзун

Фестиваль «Жов-
тень у жовтні», який 
проходить у Житоми-
рі (розпочався 26 жов-
тня, а завершиться 
4 листопада 2018 року), 
став справді непере-
січною подією куль-
турного життя міста 
Житомира.

Саме так – культурного життя, 
хоча міг би стати важливим явищем 
суспільно-політичного життя цілого 
регіону. Заявка та наміри організа-
торів фесту поширювалися на увесь 
регіон Житомирської області, хоча 
суто організаційно, так би мовити, 
в «інструментально-прикладному» 
сенсі територія фестивалю обмеж-
илася приміщенням кінотеатру 
«Жовтень», залами Житомирської 
обласної ради та Кмитівським 
музеєм образотворчого мистецтва 
ім. Й. Д. Буханчука. Власне кажу-
чи, кінотеатр «Жовтень» – це певний 
символ фестивалю, який став части-
ною його назви і певною претензією 
на майбутні осмислення ідентичнос-
ті території Житомира як центру 
Житомирщини. Ще однією «пер-
линою» у фестивальній програмі 
стала дводенна конференція «Коли 
територія набуває ідентичності», яка 
проходила у великому (сесійному) 

залі Житомирської обласної ради. 
Загалом коло окреслених завдань, 
намірів, устремлінь та прагнень ор-
ганізаторів фестивалю було таким 
великим, що, здавалося б, його кра-
ще проводити упродовж двох-трьох 
тижнів. Так-так, саме тижнів, або й 
місяців, бо за таких умов увага та 
зацікавленість гостями фесту, його 
спікерами та модераторами були б 
набагато більшими, ширшими, 
а Житомир міг би сповна всмоктати 
розмаїття багатьох думок, концепцій 
та вражень, які лунали під час про-
ведення фесту.

Проте й того, що відбулося і тра-
пилося під час проведення «Жовтня 
у жовтні», вистачить для осмислення 
багатьох речей та явищ житомир-
ської минувшини, а ще більше – для 
визначення напрямів та силуетів 
майбуття нашого міста та регіону 
в цілому. Варто віддати належне 
організаторам фестивалю на чолі із 
Людмилою Зубко, яка (очевидно, не 
без допомоги впливового чоловіка, 
нашого земляка, віце-прем’єра уряду 
України Геннадія Зубка) зуміла за-
лучити до участі у фестивалі «Жов-
тень у жовтні» цілу плеяду цікавих, 
самобутніх, а подекуди і видатних 
постатей сучасного українського 
культурно-мистецького бомонду. 
Хтось, можливо, зверне увагу на те, 
що у ході фестивальної програми до 
Житомира завітала дружина Прези-
дента України Марина Порошенко, 
але точно не вона була «гвіздком» 
фестивальної програми. Так само, 
як ні міністр культури України Євген 
Ніщук чи той же Геннадій Зубко. 
Вони, як говориться, приїхали та й 
поїхали, а заходи фестивальної про-

грами щодня, наче «хвилями» із ви-
ступів, дискусій, презентацій, лекцій 
та концертів, вирували у Житомирі. 
У масштабах одного газетного мате-
ріалу важко поєднати бодай стислу 
розповідь про кожен із таких захо-
дів, який вмістив у собі фестиваль 
«Жовтень у жовтні», бо насправді 
Житомир разом із регіоном мав би, 
міг би і повинен був відповісти на по-
дію зливою знакових і неординарних 
інформаційних матеріалів, відгуків 
та інших радіо- чи телерепортажів. 
Насправді цього поки що немає, і це 
перший знак або ж перша ознака 
того, що наша «територія набуває 
ідентичності» дуже неохоче або ж – 
дуже кволо. І знову ж таки кількість 
та якість учасників фестивалю, де, 
окрім студентів кількох житомир-
ських «вишів», було зовсім небагато 
викладачів, художників, архітекто-
рів, істориків-краєзнавців, так само, 
як і журналістів місцевих ЗМІ, не 
змогли сповна розкрити головних 
задумів організаторів фестивального 
дійства, а враження про ідентичність 
Житомира та регіону можуть бути 
окресленими перспективою хіба що 
«оптимістичного туману».

Насправді подібні фестивальні 
«занурення» для того, щоб розпо-
чати пошук обличчя, а можливо, 
й «душі» власного міста або ж 
і цілого регіону Житомирщини, 
зараз якраз на часі. По суті, поряд 
із очевидними проблемами в еко-
номіці та політиці України, вже 
давно постає завдання визначити 
і окреслити хоча б певну систему 
координат цінностей, історичних 
та краєзнавчих особливостей тієї 
чи іншої області-регіону України, 

аби уникати тих проблем, які вже 
котре десятиліття (а можливо, й 
довше) не дають нам знайти свій 
шлях вже на своїй землі і у своїй 
державі. Зрозуміло, що завдання 
не з простих, але ж у житті лише 
однієї особистості нічого простого 
чи однозначного не буває. Що вже 
говорити про історію цілого народу, 
величезної європейської країни, яка 
волею долі опинилася на розломі 
принаймні двох величезних циві-
лізацій. Нинішній фестиваль давав 
і надалі даватиме змогу осмислити 
своє минуле не лише у світлі понять 
«ворог», «герой», «зрадник» чи «до-
стойник», але змушує побачити 
сутність нинішнього житомир-
ського буття крізь призму могутньої 
культурно-історичної традиції, яка, 
у свою чергу, увібрала здобутки та 
поразки, тріумфи та трагедії бага-
тьох епох, які вперто не хочуть ви-
знаватися складовими нашої іден-
тичності. Чому не хочуть – то окреме 
питання, на яке доведеться давати 
відповідь вже зовсім скоро, бо не 
лише Житомир, але й уся Україна 
не просто просить, а вже наполегли-
во вимагає визначення своєї іден-
тичності. Адже мало пострибати, 
сподіваючись, «що ти не москаль», 
так само, як зовсім недостатньо ви-
гукувати правічний лозунг «Смерть 
ворогам!» із надією визначити свою 
окремішність, ідентичність, а то й 
цілу національну гордість. Для жит-
тя у сучасному світі, де технології 
та досягнення інженерії невпинно 
глобалізують планету, потрібно тро-
хи ширше, глибше та й, зрештою, 
багатше уявлення про власну іден-
тичність свого «я», так само, як іден-

тичність свого народу і своєї країни. 
Але найпершим чином йдеться про 
окреме місто і про окремий регіон 
України. Про нас, про житомирян, 
які вже й стратегію розвитку свого 
міста намітили аж до рубежу 2030 
року. До речі, якраз під час фести-
валю «Жовтень у жовтні» раптом 
виявилося, що Стратегія розвитку 
Житомира на період до 2030 року, 
яку вже невдовзі мають ухвалити 
під час однієї із сесій депутати Жи-
томирської міської ради, насправді 
є таємницею за сімома печатками 
для громади міста. Навіть перший 
розділ тієї важливої стратегії, який 
називається маловживаним, але по-
пулярним серед чиновників словом 
«Візія», насправді може багато чого 
дати для означення Житомира як 
міста із певним обличчям – іден-
тичністю. Але після проведення 
фестивалю «Жовтень у жовтні» ав-
торам «стратегії» варто було б ще 
раз повернутися до її осмислення, 
а можливо, й переосмислення.

Загалом, фестиваль «Жовтень 
у жовтні» став подією у місті Жи-
томирі. Можливо, не сповна осмис-
леною житомирянами, а можливо, 
і для когось й зовсім рядовою і про-
веденою лише для «галочки». Для 
когось фестиваль може видаватися 
цікавим лише з огляду на кількість 
коштів, витрачених для його про-
ведення. Але фестиваль щонай-
менше дав шанс житомирянам 
(а можливо, когось вже й добряче 
простимулював) замислитися над 
одвічним питанням: а хто ж ми є? 
Питання незвичне, нерядове і не-
просте. Проте головне все ж таки – 
його поставити.

 На фото: директор компанії «Центр Утеплення» Юрій Опанасюк
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Нові петиції житомирян: проїзд 
Марини Поплавської, звіт про 
фестиваль «Крила», контролювати 
нетверезих у транспорті

Ольга Сідлецька

З петицій містян до 
влади можна багато 
дізнатися про те, які 
проблеми їх хвилю-
ють. Про що пишуть 
і чого просять містя-
ни у своїх петиціях – 
дізнавалися журна-
лісти «20 хвилин».

Житомирянин Олександр Колі-
бабчук у своїй петиції вимагає від 
організатора фестивалю «Крила» 
Максима Козловця прозвітувати 
про кошти, зібрані для реставрації 
літака ТУ-104, що розміщений на 
території парку культури та відпо-
чинку імені Ю. Гагаріна.

«Прошу з̀ ясувати, куди по-
ділися кошти, зібрані під час 
благодійного фестивалю, які 
призначалися на реконструкцію 
літака в парку. Чи було марно-
тратство бюджетних коштів та 
обман жителів міста під вигля-
дом благодійного фестивалю», – 
йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, під час прове-
дення фестивалю «Крила» жи-
томиряни виявилися не дуже 
щедрими, тож вдалося зібрати 
близько 12 тис. грн, тоді як на 
організацію було витрачено 
153 тис. грн.

Містянин Богдан Михайлов-
ський пропонує перейменувати 

проїзд Юрія Кондратюка у Жи-
томирі на проїзд імені Марини 
Поплавської, яка трагічно загину-
ла у ДТП біля с. Мила Київської 
області 20 жовтня 2018 року.

«Прошу вас переіменувати 
одну з вулиць міста Житомира 
на честь Марини Францівни 
Поплавської, яка багато чого 
зробила для нашого міста та 
прославляла по всьому світу, 
викладала в одній із шкіл на-
шого міста, таку людину по-
трібно увічнити», – зазначається 
в електронному документі. На-
разі петиція набрала 166 голосів 
із 250 необхідних для розгляду 
представниками влади.

Житомиряни активно комен-
тують петицію у соцмережах, 
причому є як прихильники пере-
йменування, так і ті, хто негатив-
но ставиться до даної ініціативи.

«Ні. Шкода людину, але пе-
редчасна смерть, навіть талано-
витої особистості, це все ж не 
привід називати її ім'ям вулиці. 
На мою думку, підхід до назв 
вулиць має бути більш відпо-
відальним», – пише Галина Ко-
заченко.

«А ще більш нічого? Я розу-
мію, жаль людину, але… Не по-
трібно ж до крайнощів доходи-
ти», – вважає Pilishka Sonechko.

Петицію з проханням контр-
олювати стан пасажирів у гро-
мадському транспорті зареєстру-
вала Марина Тимощук.

«Так, після свята Покро-
ви, 15 жовтня 2018 р., близько 
12.50, ми з маленькою дитиною 
в колясці та мамою-інвалідом 
зайшли в маршрутку № 53А, 
яка рухалася в сторону центру 
міста (заходили ми на зупинці 
«Стоматологічна полікліника» 
на Крошні). На місті для коля-
сок та інвалідів стояв чоловік 

в абсолютно нетверезому ста-
ні. Ввічливо попрохавши його 
звільнити місце для коляски, 
ми з дитиною натрапили на 
вкрай шокуючу реакцію. Чо-
ловік почав кричати на нас, що 
ми заважаємо йому їхати, лаяв 
та розмахував руками, чим ввів 
нас у стан стресу та страху за 
своє життя та життя дитини. 
При цьому водій не зробив жод-
ного зауваження порушнику», – 
написала автор петиції. Марина 
Тимощук наголошує, що водій 
має хоча б на елементарному 
рівні забезпечувати контроль 
та безпеку проїзду в громадсько-
му транспорті, адже це право 
пасажирів, які платять за свій 
проїзд. Наразі триває збір під-
писів на підтримку петиції.

На сайт і  Житомирської 
міської ради вперше з̀ явилася 
електронна петиція, яка стосу-
ється проблем села Вереси, що 
не так давно рішенням депутатів 

Житомирської міської ради при-
єдналося до Житомира у рамках 
створення ОТГ. Зокрема вересів-
ці просять передбачити у бю-
джеті на наступний рік кошти 
на освітлення та ремонт доріг 
мікрорайону Дослідне.

«Ми, жителі с. Вереси (мікро-
район Дослідне), звертаємося 
з проханням посприяти ство-
ренню безпечних та комфорт-
них умов проживання членів 
громади шляхом облаштування 
вуличного освітлення та ремонту 
вулично-дорожньої мережі.

Відсутність зовнішнього 
освітлення та незадовільний стан 
вулично-дорожньої мережі на-
ших вулиць стало величезною 
проблемою, яка створює висо-
ку соціальну напругу в громаді, 
давно і гостро обговорюється се-
ред людей. До того ж відсутність 
освітлення створює передумови 
підвищеної злочинності.

Виходячи з вищевикладе-
ного, просимо Вас при форму-
ванні місцевого бюджету Жи-
томирської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 
бюджетний рік передбачити ка-
пітальні видатки на освітлення 
та ремонт дорожнього покрит-
тя вулиць нашого мікрорайону: 
вул. І. Огієнка, Г. Сковороди, 
І. Франка, Лісової, О. Гончара, 
вул. Котляревського та ін.», – за-
значається у тексті петиції.

Збір підписів за усі електро-
нні петиції наразі триває, тож 
усі бажаючі можуть долучитися.
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Які права гарантуються 
захисникам України?
(Продовження. 
Початок у №№ 40-41)

У межах проекту «Я маю право» 
проходить інформаційна кампанія 
«Права захисника». Подаємо відпо-
віді на найпопулярніші питання про 
права захисників України, механізми 
їх реалізації та захисту.

Пільги на оплату послуг ЖКГ
Учасники бойових дій, особи 

з інвалідністю внаслідок війни, ве-
терани війни та прирівняні до них 
особи мають право на отримання 
знижки на оплату:

– користування житлом;
– комунальних послуг;
– вартості палива
у розмірі:
100% – для осіб з інвалідністю 

внаслідок війни;
75% – для учасників бойових дій 

та осіб, прирівняних до них;
50% – для учасників війни.
Норми споживання, в межах 

яких надається пільга:
- 21 кв.м площі на кожну особу, 

яка має право на знижку та постійно 
проживає у житловому приміщенні;

- 31,5 кв.м площі при наявності 
сім'ї;

- 63 кв.м площі для сімей, що 
складаються лише з непрацездат-
них осіб.

Як отримати знижку?
1. Підготуйте необхідні до-

кументи:
– заяву про оформлення піль-

ги (зразок надається в управлінні 
соцзахисту за місцем проживання);

– ветеранське посвідчення (ори-
гінал та копії);

– паспорт (оригінал та копії 1, 
2 сторінки та сторінка, де зазначена 
остання реєстрація або зняття з ре-
єстрації);

– ідентифікаційний номер (ори-
гінал та копії);

– довідку про склад сім'ї з ЖЕО 
(оригінал та копії);

– свідоцтва про народження не-
повнолітніх дітей пільговика (оригі-
нал та копії);

– квитанції про сплату рахунків 
за комунальні послуги (усі, що є);

– довідку про ненадання пільги 
за місцем реєстрації – якщо знижка 
оформлюється за фактичним місцем 
проживання.

2. Зверніться за отриманням 
знижки:

– Перший пакет документів 
подайте до управління соціаль-
ного захисту населення за місцем 
проживання.

– Другий пакет документів по-
дайте до регіонального представни-
ка постачальника послуг (комуналь-
ні підприємства-надавачі послуг).

Надавач послуг робить відмітку 
у договорі про надання послуг.

Оплата комунальних послуг за 
пільговим тарифом здійснюється 
з моменту подання споживачем 
заяви.

Важливо: необхідно підготу-
вати 2 пакети документів!

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

КОЛОНКА

Руслан Мороз

Колишній боєць 
«Айдара» підозрюєть-
ся у вбивстві хмель-
ницького підприємця 
Вадима Тимофєєва.

Житель селища Віньківці 
Хмельницької області, підпри-
ємець Вадим Тимофєєв, виїхав 
з Бердянська на купленому там 
же автомобілі BMW 328 сірого ко-
льору на «єврономерах» № JJF613 
і пропав. 20 вересня о 21:40 Вадим 
повідомив рідним, що в місті Пів-
денному підібрав двох попутників, 
які їдуть з ним до Вінниці.

За добу телефон Вадима за-
мовк – рідні забили на сполох. 
Тіло вбитого Вадима Тимофєєва 
було знайдено через п'ять днів 
на околиці Коростишева Жито-
мирської області на березі ставка 
«Каньйон». Автомобіль Вадима 
пропав.

У вбитого Вадима Тимофєєва 
є сім'я – дружина і дочка. Як стало 
відомо, Житомирська прокура-

тура спільно зі співробітниками 
карного розшуку підозрює у ско-
єнні цього злочину колишнього 
добровольця і бійця «Айдара».

25 жовтня у квартирі підозрю-
ваного був проведений обшук. 
Раніше, восени 2017 року, чоло-
вік, імовірно, брав участь у по-
грабуванні автосалону в Одесі 
у складі групи колишніх бійців 
«Айдара» під керівництвом гро-
мадянина Російської Федерації 
і підозрюється у скоєнні інших 
злочинів. Він був узятий на пору-
ки народним депутатом від партії 
«Народний фронт» та звільнений 
з Одеського СІЗО.

25 вересня 2018 у одному 
з водоймищ Коростишівського 
району знайдено тіло невідомого 
чоловіка з явними ознаками на-
сильницької смерті. Відповідна 
інформація була внесена в ЕРДР 
за статтею 115 «Умисне вбивство» 
КК України. Наступного дня спів-
робітники кримінальної поліції 
ГУНП встановили особу загибло-
го – це 34-річний житель села Вінь-
ківці Хмельницької області Вадим 
Тимофєєв. Він перестав виходити 
на зв'язок з рідними, починаючи 
з 20 вересня 2018, а 22 вересня його 
активно почала шукати поліція.

В результаті масштабного 
комплексу розшукових заходів 
співробітники Управління карного 
розшуку знайшли та затримали 
причетних до вбивства Вадима 
осіб. Це 29-річний житель Жито-
мира та житель Одеської області. 
Обидва раніше судимі за скоєння 
злочинів майнового характеру – 
пограбування автосалону в Одесі. 
У ході розслідування стали відомі 
подробиці події.

Підозрювані підсіли в авто-
мобіль убитого як попутники на 
виїзді з Миколаєва під приводом 
поїздки до Житомира. На одній 
із автозаправок вони підсипали 
в каву жертві певний медичний 
препарат, таким чином повністю 
позбавивши Вадима можливості 
чинити опір.

Спочатку, щоб заправити 
автомобіль і отримати гроші на 
поточні витрати, підозрювані зда-
ли в ломбард мобільний телефон 
потерпілого. Ну а далі – 22 вересня 
у Коростишівському районі не-
притомного Вадима Тимофєєва 
попутники кинули в місцевий 
кар'єр. За результатами проведеної 
судово-медичної експертизи, чо-
ловік помер внаслідок утоплення. 
Підозрювані покинули місце ско-
єння злочину на тому самому ав-
томобілі, а пізніше продали його 
і добре погуляли на «зароблені» 
гроші. Поліція шукає проданий 
автомобіль.

«24 вересня підозрювані були 
затримані поліцією Луганської 
області. Що вони там робили, 
достеменно невідомо, проте при 
них знайдено гранату і самороб-

ний вибуховий пристрій. Пізні-
ше луганські колеги підтвердили, 
що це наші фігуранти, яких ми 
вже вели. Затримали їх за стат-
тею 263 «Незаконне поводження 
зі зброєю та вибухівкою», – роз-
повідає начальник Головного 
управління Національної по-
ліції у Житомирській області 
В'ячеслав Печененко.

Шокує той факт, що це не пер-
ший їх злочин, скоєний таким же 
способом, тобто з підкиданням 
лікарського засобу. Один з таксис-
тів, якому вони також підсипали 
медичний препарат у напій, по-
мер від цього, – заявив начальник 
ГУНП у Житомирській області.

Підозрювані затримані за 
статтею 208, їм оголошено підо-
зру у скоєнні умисного вбивства, 
інформація за іншими епізодами 
буде оприлюднена в процесі до-
судового слідства.

25 жовтня обом затриманим 
в порядку статті 208 (Затримання 
уповноваженою посадовою осо-
бою) Кримінального процесуаль-
ного кодексу України оголошено 
про підозру у вчиненні злочину, 
передбаченого пунктами 6 (вчи-
нене з корисливих мотивів), 12 
(вчинене за попередньою змовою 
групою осіб), частини 2 статті 115 
(умисне вбивство) УК України. 
26 жовтня обом підозрюваним 
обрано запобіжний захід у вигляді 
утримання під вартою без права 
внесення застави.

За чинним законодавством 
обом чоловікам може загрожувати 
позбавлення волі до 15 років або 
довічне ув'язнення.

Житомирський доброволець 
та боєць «Айдара» 
підозрюється у вбивстві 
хмельницького підприємця

 На фото: вбититий житель Хмельниччинни Вадим Тимофєєв
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Проблема крадіжок 
з приватних будинків є до-
сить актуальною. Щоб їх 
попередити, не варто роз-
раховувати лише на власні 
сили чи пильність сусідів.

Нерухомість страждає від пожеж, 
повеней і крадіжок. Найкращий і най-
радикальніший спосіб уберегти себе від 
втрат – це нічого не мати. «Тим, хто не 
хоче відмовлятися від можливості мати 

нерухомість де-небудь у передмісті, слід 
системно підійти до вирішення питання 
безпеки. Вирішити проблему в даному 
випадку допоможе монтаж охоронно-по-
жежної системи з магнітно-контактними 
датчиками на двері і вікна на першому по-
версі, а також датчиком руху, пожежним 
датчиком і датчиком протікання води. 
Це обладнання, що підключене на моні-
торинг до серйозної і надійної компанії, 
гарантує, що у відсутність господарів ні 
злодії, ні вогонь з водою не завдадуть 
значний збиток нерухомості. При виборі 
системи слід довіритися компанії з гар-
ною репутацією на ринку, інакше можна 

Як захистити дім 
від зловмисників: 
встановлюємо 
сигналізацію і 
відеоспостереження

вул. М.Грушевського, 25, к. 31

www.vasto.com.uawww.vasto.com.ua

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20

(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20

вул. Святослава Ріхтера, 40вул. Святослава Ріхтера, 40

вул. C. Ріхтера, 40вул. C. Ріхтера, 40

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА



(0412) 466-548
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

(0412) 466-548
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

tehnosklad.ua
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сильно помилитися», – коментує директор 
компанії «BSI-Group» Олександр Безпалюк.

Ця ж рекомендація ще більш акту-
альна, якщо за містом у вас дорога не-
рухомість, елітний котедж. Пожежа, ві-
зит злодіїв і навіть несправна каналізація 
обернуться величезними фінансовими 
втратами. Можна сподіватися на решітки 
і двері, сусідів і охорону селища.

«Все це підвищить ступінь захисту 
вашого будинку або котеджу, але не га-
рантує максимум безпеки. Найбільш 
ефективними для захисту котеджу 
з прилеглою територією є сучасні охо-
ронно-пожежні системи, моніторинг яких 
здійснюється професіоналами в області 
забезпечення безпеки 24 години на добу», – 
наголошує Олександр Безпалюк.

Наразі вибір систем охорони будинку 
може задовольнити будь-якого, навіть най-
примхливішого господаря.

Сигналізація  
чи відеоспостереження?

Експерти радять встановлювати охо-
ронну сигналізацію разом з відеоспосте-
реженням. Такий комплекс дає додаткову 
інформативність і захищеність.

Директор компанії ТОВ «X–Vid» 
Олексій Сегедін пояснює: «По-перше, це 
комплекс систем безпеки. Візьмемо таку 
систему безпеки, як сигналізація. У ви-
падку її спрацювання чи то на пульт, чи 
то власнику житла, потрібно зрозуміти, 
що стало причиною: хибне спрацювання 
чи дійсно хтось потрапив до оселі. Тому 
відеоспостереження дозволяє зайти на 
камери навіть віддалено у реальному часі 
і подивитися: чи щось трапилося, чи це 
хибний сигнал».

Бувають випадки, коли власники 
приватного будинку зупиняються або 
на охоронній сигналізації, або на відеос-
постереженні.

«Дехто ставить лише сигналізацію, 
дехто ставить лише відеоспостереження. 
Але це залежить від умов проживання. 
Наприклад, якщо у домі постійно хтось 
перебуває, сигналізація не потрібна, а от 
відеоспостереження важливе, оскільки 
у оселі хтось може і бути, а територією 
може пересуватися чужинець. У таких ви-
падках ставлять лише відеоспостереження. 
Лише сигналізацію теж ставлять, але зде-

більшого з встановленням відеоспостере-
ження у майбутньому. Наприклад, на етапі 
будівництва приватного будинку, коли по-
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• пожежну – реагує на можливі осе-
редки пожежі;

• аварійну – оповіщає про протікання 
у водопровідній системі чи витік газу;

• тривожну – сигналізує про раптовий 
напад.

Усі системи діляться на два види:
• автономні, які лише сповіщають 

власника про неприємності, що виникли, 
проте займатися їх ліквідацією доведеться 
самостійно;

• з реагуванням. У цьому випадку за-
лежно від виду отриманого сигналу він буде 
надходити на відповідний пункт: пожежної, 
правоохоронних органів або іншої організа-
ції, яка зобов’язана прореагувати на нього 
і надати необхідну допомогу.

Систем сигналізацій різного вироб-
ництва на даний час багато. А от які вже 
вибрати – залежить від потреб і гаманця 
замовника.

«Я вже 3-й рік поспіль використовую 
систему українського виробництва «Ajax». 
Вона досить відома, багато де встановлена. 
Крім того, людина сама може придбати 
і встановити систему без будь-яких додат-
кових фірм. Вона настільки досконала, що 
її встановлення будь-якому школяру під 
силу. Надійна, бездротова, інформативна, 
можна використовувати автономно (на-
приклад, на телефон чи комп`ютер) або ж 
ставити на пультову охорону – основні 
переваги цієї системи».

Види сигналізацій  
для будинку і квартири

Господарі квартир, які бережливо 
ставляться до власного майна, ретельно 
підходять до вибору виду сигналізації, 

яку збираються встановити у себе вдома. 
Варто зазначити, що на сьогодні сигналі-
зації для будинку, дачі або офісу зазвичай 
поділяють на три типи:

1. Сигналізації тиску – працюють на 
основі ключів тиску. Проникнення зло-
мщиків у квартиру викликає активацію 
системи і відправляє сигнал на контроль-
ний пункт. Установка ключів відбувається 
поруч із вхідними дверима, а як показує 
аналіз правопорушень, більша частина 
зломів і злодійських проникнень здій-
снюється через двері, таким чином, даний 
вид сигналізації спрацьовує кожного разу, 
коли двері відчиняються.

2. Сигналізація на рух – її дія здійсню-
ється при будь-якому русі по дому. Такий 
вид сигналізації не розпізнає рух тварин, 
так що ви можете її використовувати, на-
віть якщо у вас вдома звіринець.

3. Сигналізація з камерами спосте-
реження – до неї входять камери і при-
строї, що записують звук. Якщо ви далеко 
від будинку, такі пристрої є, свого роду, 
вашими додатковими очима і вухами. 
Система може бути використана в якості 
спостереження за кожною людиною в бу-
динку, наприклад, за маленькою дитиною, 
персоналом по дому, нянею, при цьому 
здійснювати запис дій зловмисників, 
допоки поліція не прибуде по тривозі 
сигналізації.

Система «Розумний дім»
«Розумний дім» – це концепція, в якій 

всі інженерні системи пов'язані між со-
бою. Вони взаємодіють одна з одною, 
щоб забезпечити максимальний ком-
форт і безпеку. Завдяки злагодженій 
роботі інженерних систем «розумний 

дім» енергоефективний і має тривалий 
термін служби.
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передаються по проводах, радіомережі 
або інфрачервоному каналу. Можна від-
далено контролювати домашнє облад-
нання – через ноутбук, смартфон, КПК, 
iPhone і iPad.

За допомогою команд можна стави-
ти вдома різні сценарії поведінки. Для 
переходу в потрібний режим досить на-
тиснути одну клавішу або вибрати на 
сенсорному екрані піктограму, напри-
клад – «режим сну». Тоді в спальні ви-
мкнеться світло, а вранці заграє приємна 
музика (з допомогою Multi-Room). Можна 
задавати десятки таких команд», – роз-
повідає директор компанії «BSI-Group» 
Олександр Безпалюк.

Завдяки компактним і стильним вими-
качам, системою «Розумний дім» здійсню-
ється просте і зручне управління настільни-
ми або вбудовуваними панелями. Кожній 
кнопці панелі відповідає заданий світловий 
сценарій, так можна регулювати ступінь 
освітленості різних зон будинку, вибирати 
положення штор і жалюзі відповідно до 
часу доби, завдань та інше. Електронні меха-
нізми забезпечують практично безшумний, 
рівномірний, без ривків рух штор.

За словами Олександра Безпалюка, 
більшість централей систем сигналіза-
ції давно вже перестали бути просто 
системами охорони: ці системи можуть 
працювати як ядро «розумного дому», 
безліч різних датчиків дозволяють по-
будувати логіку і сценарії роботи системи 
і її складових. При цьому будинок працює 
сам з допомогою датчиків: присутності, 
руху, температури, освітленості, вологості, 
диму, розбиття скла та ін. Отримуючи від 
них інформацію, він реагує певним чи-
ном – наприклад, вмикає світло в кімнаті; 
вимикає, коли всі вийшли, і т. д.

Монтаж сигналізації в будинку
Установка сигналізації відбувається 

з монтування в будинку апаратів, що від-
повідають за захист – сирен, датчиків. На 
сьогодні існують охоронні системи, які є 
бездротовими, що сприяє збереженню 
інтер’єру від перевантаженості кабелями 
та іншими технічними приладами. При 
будівництві нового будинку на етапі вну-
трішньої обробки стін монтаж охоронної 
сигналізації рекомендується проводити 
поетапно: спершу проводка прокладаєть-
ся в стінах, а після закінчення будівництва 
або ремонту система здається «під ключ»: 

встановлюються датчики, камери, здій-
снюється налагодження.

Щоб сигналізація сповіщала вас при 
загорянні, витоку газу або при проник-
ненні людей через вікно, встановлюються 
охоронні оповісники різних типів: датчи-
ки диму або тепла, оповіщення про рух 
з вулиці, датчики затоплення. Інфрачер-
воні бар’єри ставляться за системою при-
ймач-передавач один навпроти одного.

Датчики обладнуються джерелами 
живлення, що працюють автономно, за-
ряду у них достатньо для того, щоб пра-
цювати протягом декількох місяців. Для 
їх роботи не потрібні окремі дроти, вони 
поширюють інформацію радіоканалом 
або за допомогою слабкострумових мереж 
телефонних ліній.

Ваш дім – ваша фортеця. Не забувайте 
про це і подбайте про його захист вже 
сьогодні.



12 Середа, 31 жовтня 2018WWW.20MINUT.UA

м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 

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

м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а

ПРЕМІУМ ПАРТНЕРГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕРИ:Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2018

МЕГАПАРТНЕР

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Автосалон: Житомир-Авто, Автомир 57 «ОПАД» 
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Білий Дім», АН «Сіті», АН «Мегаполіс», АН «Максимус», АН «SolidWall» 
Аптека: Санітас, Скарбниця здоров’я 
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК» 
Бар, паб: Espresso bar "CAPPUCCINO", Паб Чеширський кіт, Три Гуся 
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, КотрекБуд, УютСтрой, Реал Буд
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group
Весільний салон: Панна 
Виробник молочної продукції: Молокія 
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан»,
 Альянс Буд Сервіс, ТОВ «Агронас», Євролайн 
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Фабрика дверей «Океан» 
Дизайн студія: DD Studio, EDS Studio, VS WallDecor
Дитячий магазин: CUBI, Варюшки-Андрюшки, Дитяча планета 
Дитячі центри: Амі Гамі, Kids Sity 
Забудовник: ЖК «Преміум Парк», ЖК «Тетерівський бульвар», ЖК «777», ЖК «Перлини Корбутівки»,
 ЖК «Полісся 2» 
Кадрова агенція: Вакансія +, Максимус, Work&Study, «Perfect» 
Кафе: Alyssum, Тераса, New Island 
Кондитерські вироби: Ненажерка, Вацак, Житомирські Ласощі
Кондиціонери та системи вентиляції: Комтех Полісся
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан 
Магазин будматеріалів:  Епік, Океан, Котрек, Центр утеплення, Майстерпол, Олді
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Технікс, Технобаза 
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора
Магазин меблів: Океан, Коло меблів, Меблі склад №1
Магазин опалення: Центр Утеплення, Фенікс, Прометей
Магазин садової техніки: Добрий Господар, Оптима
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СантехБуд
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення 
Магазин одягу: Класік, Colins
Медичний центр: Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Фенікс
Напій алкогольний: ТМ «Житомир Класична», ТМ «Житомир сучасна», ТМ «Президентський стандарт» 
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське»
Натяжні стелі: Костриця
Охорона та безпека: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській  області, BSI-Group 
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Полісся-Продукт, Рукавичка 
Ресторан: Дубки, Вульф
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes», Multizoo
Салон краси: Бджілка, Кураж, Студія краси INNA BILA, студія краси Шефель Ольги 
Спортзал: Lime, Адреналін, Імпульс, Clubnika fitness, Спорт Go 
СТО: Stop Transit, Букко, Океан-авто, Каприз, «СТО Сінгури» 
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент 
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Естет, Аванте 
Торговельний центр:  ТРЦ Глобал.UA 
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл 
Ювелірний магазин: КЮЗ вул. Рильського, 9, оф. 506

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4
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в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4
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В Кабмине заяви-
ли о поднятии цены 
на газ на 23,5% до 
8550 грн/тыс. кубоме-
тров для того, чтобы 
получить очередной 
кредит на 3,9 млрд 
долл.

Один из лидеров оппозиции 
Александр Вилкул на своей 
странице в Facebook написал: 
«Власть блокирует наши зако-
ны по поддержке промышлен-
ности. Если экономика падает, 
откуда они будут брать деньги 
для погашения кредитов? Ещё 
повысят тарифы? Сократят рас-
ходы на медицину и образова-
ние? Распродадут землю? Или 
сделают все перечисленное?».

Напомним, государствен-
ный и гарантированный го-
сударством долг Украины по 

состоянию на 31 августа 2018 со-
ставил уже около 2,12 триллио-
на грн, рост с января 2014 более 
чем в 3,6 раза (с 584 млрд грн), 
при этом с 2014 по 2017 он уве-
личился на 11,8 млрд долл., 
в том числе только в 2017 – на 
3,4 млрд долл.

В 2019 году, по признанию 
правительства, Украина долж-
на отдать 427 млрд грн внешних 
долгов (то есть до 40% госбюд-
жета-2019, который составляет 
около 1,2 триллиона грн).

Вилкул подчеркнул,  что 
не выступает против сотруд-
ничества с международными 
финансовыми организациями. 
«Но это должно быть сотрудни-
чество, построенное на жесткой 
защите наших национальных 
интересов. А сейчас это – по-
прошайничество, когда власть 
ради очередного кредита идет 
на унизительные условия, вроде 
повышения пенсионного воз-
раста, роста цены на газ и тому 

подобное. Мы убеждены, что 
экономику надо строить не на 
кредитах МВФ, а на поддержке 
собственной промышленности, 
создании рабочих мест, под-
держке экспорта и развитии 
внутреннего рынка».

Соответствующий пакет за-
конопроектов в рамках страте-
гии «Новая Индустриализация» 
Вилкул вместе с однопартийца-
ми подал в парламент, но власть 
блокирует их принятие.

Ранее Вилкул потребовал 

провести экстренное заседание 
Рады для отмены повышения 
цены на газ, принятого пра-
вительством. Необходимость 
проведения экстренного засе-
дания Рады связана с тем, что 
следующее плановое заседание 
парламента состоится 6 ноября 
2018 – уже после вступления 
в силу решения Кабмина о по-
вышении цены на газ на 23,5%. 
Проекты постановлений пар-
ламента не только о запрете 
повышения тарифов (№ 9142), 
но и о их снижении (№ 8567) 
Вилкул уже внес в Раду.

«По соотношению «доходы 
семьи/расходы на коммуналку» 
украинцы уже тратят больше 
всех в Европе. Парламент дол-
жен провести внеочередное 
заседание и принять постанов-
ление о запрете очередного по-
вышения цены на газ», – написал 
на своей странице в Facebook 
один из лидеров оппозиции 
Александр Вилкул.

Затримання відбу-
лося 26 жовтня близь-
ко 15:00 біля нічного 
клубу «Каньйон» 
у Житомирі.

Протиправну схему незакон-
ного виготовлення та збуту підро-
блених документів України та ЄС 
викрито в рамках кримінального 
провадження оперативними під-
розділами Держприкордонслуж-
би в місті Житомирі.

Як повідомляють у прес-
службі прокуратури Житомир-
ської області, у п’ятницю, 26 жов-
тня 2018 року, майже у центрі 
Житомира, поблизу нічного роз-
важального закладу, зловмисників 
затримано «на гарячому» під час 
передачі замовнику незаконно 
виготовлених документів – пас-
порта і водійських прав однієї 
з іноземних країн та одержання 
«винагороди» – майже 7 тис. грн.

Досудовим розслідуванням 
установлено, що група житоми-

рян, 56, 51 та 49 років, офіційно 
не працюючі, неодноразово за 
грошову винагороду виготовляли 
підроблені офіційні документи 
для громадян України, які в по-
дальшому використовувалися 
ними з метою уникнення видво-
рення з території країн Європей-
ського Союзу.

На даний час проводяться пер-
шочергові слідчі дії, у тому числі 

санкціоновані обшуки за місцями 
проживання та проведення зло-
чинної діяльності фігурантів спра-
ви, встановлюється їх причетність 
до скоєння аналогічних злочинів.

Досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні прово-
дить Житомирський відділ поліції 
ГУНП в області, процесуальне ке-
рівництво здійснює Житомирська 
місцева прокуратура.

Про це під час 
прес-конференції 
26 жовтня повідомив 
начальник Головного 
управління Націо-
нальної поліції Жи-
томирщини В’ячеслав 
Печененко.

Нині 56-річному чоловікові 
оголошено про підозру у вчиненні 
злочину.

«До поліції 16 жовтня звернула-
ся мама дитини із повідомленням 
про вчинення розпусних дій від-
носно доньки тренером спортивної 
школи, – повідомив В’ячеслав Пече-
ненко. – На щастя, вона не дала цій 
події розголосу, тому це дозволило 
нам провести низку слідчих заходів 
та відповідним чином зафіксувати 
протиправні дії чоловіка».

Як інформують у відділі ко-
мунікації поліції Житомирської 

області, у рамках розслідування 
кримінального провадження, 
розпочатого за ч. 2 ст. 156 (Розбе-
щення неповнолітніх) КК Украї-
ни, поліцейські задокументували 
причетність 56-річного чоловіка до 
вчинення розпусних дій відносно 
11-річної дитини. 25 жовтня 2018 
року його було затримано у по-
рядку ст. 208 (Затримання упо-
вноваженою службовою особою) 
Кримінального процесуального 
кодексу України.

Нині чоловікові оголошено 
про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення. По-
ліцією ініційовано перед судом 
обрання запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою.

Законодавством за вчинення 
розпусних дій щодо особи, яка не 
досягла шістнадцятирічного віку, 
карається позбавленням волі на 
строк від 5 до 8 років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років.

Вилкул: В 2019 до 40% госбюджета  
пойдет на погашение кредитов,  
но Кабмин хочет еще набрать долгов

У Житомирі затримано групу  
осіб, які займались виготовленням 
та збутом підроблених 
документів України та ЄС

У Бердичеві 
56-річний тренер 
спортивної школи 
розбещував  
11-річну дівчинку
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Стань гуру мобільної розробки!

У Житомирі відбудеться Міжнародна 
хореографічна асамблея  
ім. Н. Скорульської: програма 

Мобільні девайси 
є невід'ємною части-
ною життя людини, 
адже більше 5 мільяр-
дів населення пла-
нети користуються 
смартфонами, які 
змінюють наші тра-
диції спілкування, 
розваг та ведення 
бізнесу.

Завдяки ним, шопінг, сплата 
рахунків, самоосвіта та безліч ін-
ших опцій стали такими доступ-
ними. Це спричинило зростаючу 
потребу переходу від веб-сайтів 
до застосунків, переносячи до-
ступ до наданих бізнесом послуг 
з ноутбуку в кишеню. В той час як 
загальне використання Інтернету 
за останні 5 років зросло на 75%, 
використання мобільних при-
строїв – на 600%! Тому, кар'єра 
в розробці мобільних застосун-
ків – це влучний вибір.

Наразі  найпопулярніші 
платформи для смартфонів – це 
Android та iOS. Багато початків-

ців помилково вважають, що для 
розробки додатків на Android до-
статньо вивчити лише мову про-
грамування Java, а для iOS – лише 
Swift чи Objective C. Насправді, 
мобільна розробка потребує без-
лічі додаткових технологій. Саме 
тому новачкам неймовірно склад-
но навчатись самостійно. Проте, 
не слід опускати руки – потрібно 
навчатись у професіоналів і по-
стійно практикуватись.

Таку унікальну можливість 
отримують студенти Вінницької 
ІТ-Академії, які обрали напрямок 
Mobile development. Академія за-
пустила новий крутий проект ІТА 
MobDev Lab, завдяки якому кожен 
може стати iOS чи Android роз-
робником. В цьому переконались 
наші випускники – Костянтин 
Шумейко (Android Developer, 
Win-Interactive), Сергій Петро-
сюк (Android Developer, MLS 
Dev), Ігор Ільїн (iOS Developer, 
Gemicle), Володимир Колесник 
(iOS Developer, EPAM), Микола 
Омель’янов (iOS Developer, EPAM), 
Аліна Зайцева (iOS Developer, 
SteelKiwi) та багато інших.

Створення мобільних засто-
сунків вимагає високу освіченість 
програміста та увагу до деталей. 
Зокрема, в мобільних пристроях 

метою розробників є стабільність, 
видимість та збереження додатку. 
Більше того, необхідно розуміти 
психологію людини та поведінку, 
оскільки розробник покладається 
на емоції клієнтів, щоб побудувати 
виграшний продукт. Це стосується 
не лише технічних можливостей, 
але й моделей доходів. Викладачі 
ІТ-Академії – це практикуючі про-
грамісти, які залюбки діляться до-
свідом та навчать тебе створювати 
якісний продукт.

Розробка мобільних засто-
сунків – це довготривалий про-
ект, адже регулярні оновлення 
та підтримка програми, зміни 
дизайну та розширення функ-
ціоналу практично неминучі. 
Це забезпечує цікаву зайнятість 
і стабільний дохід. Тому мобільна 
розробка – це те, що тобі треба, 
якщо ти хочеш бути впевненим 
в завтрашньому дні.

Престижність цієї професії 
полягає в її необхідності. Ін-

тернет-магазини, ігри, освітні 
програми, онлайн навчання, 
мультимедіа додатки, програ-
ми для забезпечення безпеки 
пристроїв, соціальні мережі – 
більшість з нас не уявляє своє 
життя без них.

Перспективи спокусливі, 
а тому і конкуренція розробників 
на ринку праці висока. Що зро-
бити щоб навчитись створювати 
мобільні додатки і гарантовано 
отримати роботу? Поступити 
на навчання до Вінницької ІТ-
Академії та стати студентом ІТА 
MobDev Lab. За рік-півтора ти 
опануєш технології розробки, 
попрацюєш на реальних про-
ектах, створиш портфоліо, по-
знайомишся з професіоналами 
своєї справи та отримаєш роботу 
в ІТ-компанії.

На тебе чекають викладачі-
практики, які роками працю-
ють програмістами, практичні 
завдання, багато кодингу та курс 
Англійської мови для ІТ-шників, 
як бонус.

Старт вже незабаром – про-
грамуй майбутнє разом з нами!

Вінницька ІТ-Академія
тел. 067-431-19-21
https://ita.in.ua/

Житомирян запро-
шують на традиційну 
хореографічну асамб-
лею ім. Н. Скорульської, 
яка триватие 4 дні.

З 2 до 5 листопада вчетверте 
у Житомирі пройде Міжна-
родна хореографічна асамблея 
ім. Н. Скорульської.

Програма асамблеї:
● 2 листопада в Житомир-

ському академічному музикаль-
но-драматичному театрі ім. І. Ко-
черги пройде урочисте відкриття 
асамблеї, конкурсна програма від 
студентів Київського державного 
хореографічного училища та ди-
тячий міні-балет ”Лісова пісня” 
у виконанні ансамблю Центру 
танців "AVANTE".

● 3 листопада в Житомирській 
обласній філармонії ім. С. Ріхтера 
о 11:00 розпочнеться Міжнарод-
ний фестиваль-конкурс хорео-
графічного мистецтва ім. Н. Ско-

рульської. О 18:00 на житомирян 
очікують майстер-класи з класич-
ного та сучасного танцю.

● 4 листопада в Житомирському 
академічному музикально-драма-
тичному театрі ім. І. Кочерги о 10:00 
годині – Міжнародний фестиваль-
конкурс хореографічного мисте-
цтва ім. Н. Скорульської. О 16:00 на 
глядача очікує імпровіз-батл, а вже 
о 18:00 пройде Міжнародний хоре-
ографічний форум.

● 5 листопада в Житомирсько-
му академічному музикально-дра-
матичному театрі ім. І. Кочерги 
о 15:00 відбудеться Гала-концерт 
перформанс нагородження. Вже 
третій рік головою журі буде при-
ма-балерина, Народна артистка 
України, суддя відомого телепро-
екту «Танці з зірками» Катерина 
Кухар. На Асамблеї чекають при-
близно 500 учасників з різних ку-
точків світу та особливих гостей. 
“Цього року ми запроси нащадків 
відомих балетмейстерів – Роксану 
Скорульську та Наталію Вронську. 
Будемо презентувати виставка осо-

бистих речей та знімків з архіву сім’ї 
Скорульських. На учасників-пере-
можців цьогорічної асамблеї очікує 
два гран-прі: премії Наталії Ско-
рульської і Катерини Кухар. Крім 
цього боротися можна за Кубок 
міського голови та меценатів. ” – 
розповіла Інна Бурдейна.

У рамках Асамблеї 5 листопада 
о 19:00 відбудеться Благодійна акція 
“Children of the night” у виконанні 
малої трупи і ведучих солістів На-
ціональної опери Катерини Кухар 
і Олександра Стоянова. Концерт вла-
штовують на підтримку онкохворих 
дітей Житомирської області. Всі ко-
шти від квитків перерахують на он-
когематологічне відділення обласної 
клінічної дитячої лікарні. Квитки на 
благодійну виставу можна замовити 
за телефоном (093) 488-00-31.

Довідково
Наталія Скорульська – наша 

землячка, житомирянка, балерина, 
балетмейстер, педагог і лібретист, 
Заслужена артистка УРСР, ім’я якої 
відомо не лише в Україні, але й да-
леко за її межами.

Народилася у м. Житомирі 
(07.11.1915) і закінчила Житомирську 
балетну студію (1931). Вона перша 
проспівала танцем всесвітньовідо-
мий твір видатної української по-
етеси Лесі Українки «Лісова пісня», 
написавши лібрето і створивши 
разом зі своїм батьком – компози-
тором Михайлом Скорульським, 
однойменний балет.

Автор сценаріїв балетів «Лісова 
пісня» М. Скорульського, «Королів-
ство кривих дзеркал» Рожавського, 
«Івасик», «Ульянка» Коломійця, «Ма-
руся Богуславка» Свєчнікова (спільно 
з Всеволодом Чаговцем), «Тіні забу-
тих предків» В. Кирейка (спільно 
з Ф. Коцюбинським), «Оргія».

Автор статей з питань хореогра-
фії на сторінках періодичної преси.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ 

ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, ЗМІНИ 

ПО 12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. (095)

(097)(093)2261010

• АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ОБУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОЕ. ГРАФИК РАБОТЫ ГИБКИЙ. 

0677964046,422251

БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ, ПОСУДОМОЙ-
ЩИКИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В КАФЕ. 
Г/Р ПОСМЕННЫЙ. З/П ПО ДОГОВОРЕН-
НОСТИ. 243849,0636359006

•	Будівельники різних	спеціальностей	

на	будівництво	котеджів,	різноробочі,	

охоронники,	м.Київ	та	Київська	обл.,	вах-

та,	житло,	з/п	висока,	гідна.	0967954963

•	Будівельники у	м.Київ:	різнороб.,	бето-
нярі,	зварники,	мулярі,	фасадники,	шту-
катури,	малярі,	облицювал.,	покрівель-
ники,	плиточники,	охорон.,	електрики,	
житло,	вахта,	харчув.,	з/п	9000-25000грн.	
0671888494

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО 
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 
25/7 ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 7000-
8000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

•	Виробнику с/г	техніки	(Одеса)	потрібні	
з	навчанням:	різник	металу,	оператор	
верстатів	з	ЧПУ,	автоклавниця,	фор-
мувальник,	плавильник,	зачисник-на-
ждачник,	шліфув.,	свердл.,	стропал.	ЗП	
висока.	Надаємо	гуртожиток.	0504927524

•	Виробнику с/г	техніки	(Одеса)	потріб-
ні:	підсобний	робочий,	вантажник,	зав.
складу,	диспетчер	цеху,	майстер	цеху,	
токар,	зварювальник,	контролер	ОТК,	
слюсар-ремонтник,	інші.	ЗП	висока.	На-
даємо	гуртожиток.	0504927524

• ВОДІЇ  КАТ  С.  РОБОТА  ПО  УКРАЇНІ, 
З/П ДОГОВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 
З В О Н И Т И   З   0 9 . 0 0   Д О   1 7 . 0 0 . 
0981517788,0981517798СЕРГІЙ

ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙ-
СЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ. ДЕТАЛІ 
ЗА ТЕЛЕФОНОМ. 0634615340

•	Высокооплачиваемая работа	в	Поль-
ше,	Чехии,	Израиле	для	всех.	Такого	
еще	не	было:	Оформление	и	проезд	за	
наш	счет.	З/п	от	20	000	до	60	000	грн.	
0685859090

• ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. ОБОВ`ЯЗКИ: ВЕ-
ДЕННЯ БУХ. ОБЛІКУ ПО ТОВ, ФОП. ВИМОГИ: 
ЗНАННЯ 1С БУХГАЛТЕРІЯ 7 ТА 8 ВЕРСИИИ, 
EXSEL, МЕДОК, КЛІЄНТ-БАНК ТА ІН. ПОЧАТ. 
ЗП 8000 ГРН. ОСТАТОЧНА ПІСЛЯ ВИПРОБУВ. 
ТЕРМІНУ. 0674128497

• ГРУЗЧИК НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО. ГРАФИК РАБОТЫ ПН-ПТ. ЗАРАБОТ-
НАЯ ПЛАТА 6 000 ГРН НА РУКИ. ОФИЦИ-
АЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 0963232588

• ДВІРНИК ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
НАВКОЛО ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ. ГРАФІК РО-
БОТИ ПОЗМІННИЙ, Є ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ 
ПРИЙОМУ ЇЖІ ТА ВІДПОЧИНКУ. ОФІЦ. 
ОФОРМЛЕННЯ, СОЦ. ПАКЕТ. ЗАРПЛАТА 
3750 ГРН. 0674128497

ЕЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НА РАБОТУ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 
З/П ОТ 8000ГРН. О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 
0987815888

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ ПОТРІБЕН В САЛОН 
КРАСИ МОНЕ. БАЖАНО З ДОСВІДОМ РО-
БОТИ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0674113079
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В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

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

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

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

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

•	Охоронник- 8400	грн.	за	місяць.	Вахто-

вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	

за	рахунок	фірми.	Довідки	за	0730230982

ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РО-
БОТУ В ОХОРОННУ ФІРМУ. ВАХТА, 
ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК 
ПІДПРИЄМСТВА. З/П ЗА СПІВБЕСІДОЮ. 
0968689080,0983155059

ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РО-
БОТИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, 
ПОВНИЙ СОЦ.ПАКЕТ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
6000-9000 ГРН. 0976064072,068257285
3,0673509395

ПЕКАРЬ В БУЛОЧНУЮ "МАРМЕЛАД" (УЛ. 
КИЕВСКАЯ, 47). ОПЫТ РАБОТЫ НЕ МЕНИЕ 
3 ЛЕТ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОГОВАРИВА-
ЮТСЯ. 0965184060

ПЕРУКАР-УНІВЕРСАЛ ТЕРМІНОВО ПО-
ТРІБЕН В САЛОН КРАСИ МОНЕ. БАЖАНО 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА ВІДПОВІДНОЮ 
ОСВІТОЮ. ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ХО-
РОШІ УМОВИ РОБОТИ. ВСІ ДЕТАЛІ ЗА 
0674113079

ПЛИТОЧНИКИ-ОБЛИЦЮВАЛЬНИКИ ДЛЯ 
РОБОТИ В ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ КИЇВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ. НА ЧАС РОБОТИ НАДА-
ЄТЬСЯ ЖИТЛО. ДАТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЗА 0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ГРАФІК РОБОТИ 
2/2 ДНЯ З 11:00-23:00, ЗАРОБІТНА ПЛА-
ТА ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0971529657

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРА-
ЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 
0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

МАЛЯРИ-ШТУКАТУРИ ДЛЯ РОБОТИ В 
ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ. ПЛОЩА - 422 М2 
(КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ОПЛАТА ДОГОВІР-
НА. НА ЧАС РОБОТИ НАДАЄМО ЖИТЛО. 
0672322787,ОЛЕНА,ОЛЬГА

•	Масажистки. Зарплата	висока.	Виплати	

щотижня.	Графік	роботи	обговорюється	

індивідуально.	Іногороднім	надається	

житло.	0635191236

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

МУЛЯРИ, КРОВЕЛЬНИКИ, ПІДСОБНІ 
РОБІТНИКИ, МОНОЛІТНИКИ. ОБ ЄКТИ 
В КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. ЖИТЛО НА-
ДАЄМО. ЗАРОБІТНА РОБОТА ДОГОВІРНА. 
0963090165,0730465327

•	Операторів виробничої	лінії	з	навчан-

ням	запрошує	автомобільний	завод	(За-

карпаття),	надаємо	житло.	ЗП	8000	-	12	

000.грн	0986293979

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	

Чехія,	Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	14000-

52000грн.	Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.	

0979391431,0662731011

• ОХОРОНА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ ПО ВІ-
ННИЦЬКІЙ ОБЛ. 20/10, 30/15 ДНІВ. ПРО-
ЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ФОРМА, ПРОЇЗД 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІРМА 0981185916

ОХОРОННИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО 
СПІВПРАЦІ В ОХОРОННУ КОМПАНІЮ 
ДОБЕРМАН. ВАХТА. ЖИТЛО + ФОРМА 
НАДАЄТЬСЯ. ОБ`ЄКТИ В М. КИЇВ. ВЧАСНА 
ВИПЛАТА З/П + АВАНС. ОПЛАТА ВІД 350 
ГРН/ДОБА. 0995131422
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• ПОМОЩНИК ПОВАРА В КАФЕ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. Г/Р ДОГОВОРНОЙ, С 11.00 ПО 01.00. 
ЗП ОТ 4000ГРН. 0677867084,0961583517

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ПОТРІБНІ В ПІЦЕ-
РІЮ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО 
ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА 
0631007191

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

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.аро-
матів	Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	віль-
ний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	
0990140026;0989489508

РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. ЖИТЛО НАДАЄМО. ОПЛА-
ТА 300 / ДЕНЬ. ВИМОГИ: АКУРАТНИЙ, НЕ 
ЗЛОВЖАВАЮЧИЙ АЛКОГОЛЕМ З ДОКУ-
МЕНТАМИ ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ. 
0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА

•	Різноробочі на	ферму.	Проживання	
та	харчування.	Оплата	проїзду.	Гідна	
зарплата.	Львівська	область.	0972758396

РОБОТА В ЧЕХІЇ: ЗИМОВА ОБРІЗКА ПЛО-
ДОВИХ ДЕРЕВ, ВАКАНСІЯ ТОКАРЯ,З/П ВІД 
120 ГРН/ГОД.ФІЗ. ЗДОРОВІ, БЕЗ ДОСВІДУ, 
ДОЇЗД, ВІЗИ, СТРАХУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
З/П ВІД 26000 ГРН. (067)8270435

РОБОЧА ВІЗА В ІЗРАЇЛЬ, ДАНІЯ, НІМЕЧ-
ЧИНА, ЛИТВА, ЧЕХІЯ, ПОЛЬЩА. ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ФІНАНСОВА ДО-
ПОМОГА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН. НА-
КАЗ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ № 886 ВІД 
14.06.2018, ВИД. МСПУ 0637707441, 
0638732332,0977450509

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 7000 ГРН+ %. ГРАФИК РАБОТЫ 
ПН-ПТ С 8.00 ДО 17.00. 0504256001

•	Спільно польсько-україн.	агенція.	
Візи	на	Польщу,	Чехію,	Естонію.	Робо-
та	-	Польща,	Чехія,	Німеччина,	Швеція,	
Естонія,	Словакія.	Візи	США,	Канада,	
Англія.	Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.	
0674550664,	0996348031,0632154039

•	ТОВ "БРЕГО"	під-во	з	виробн.	буд.	
матер.	в	пропонує	роботу	для	різноро-
бочих.	Вітаються	навички	роботи	з	бе-
тоном	Обов`язки:	замішування	бетону,	
склад-ня	продукції.	з/п-15000	грн.	Житло	
надається	0662552413	Микола

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "АВТОСОЮЗ" 
М. БРОВАРИ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ КАТ. D 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ (МАРШРУТ "БРО-
ВАРИ-КИЇВ"). ЛІЖКО-МІСЦЕ НАДАЄТЬСЯ. 
0672321854,(04594)51190

УБОРЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕС-
ТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0984772267НАТА-
ЛЬЯНИКОЛАЕВНА

ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, 
РОБІТНИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КЛІН-
КЕРНОЇ ПЛИТКИ, ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. 
БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО. З/П- ВІД ВИ-
РОБІТКУ, ВИПЛАТА 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ. 
0972538810,0995211100

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, КАМЕНЯРІ, МОН-
ТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ 
НА РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ, ПРО-
ЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 
15/15. 0635831415,0442878713

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.7. Продам Будинки в місті 

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, Г.ЖИТОМИР, 
Р-Н МАЛЕВАНКА, ПЕР. 1-Й КАРМЕЛЮКА. 
ЦЕНА 3 011 364 ГРН. 0984668165

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, РЕСПУ-
БЛИКА КРЫМ, Г.СИМФЕРОПОЛЬ. ЦЕНА 6 
713 881 ГРН. +7 (978) 888-61-53

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТО-
МИРСКИЙ Р-Н, С.ПЕРЛЯВКА. ЦЕНА 1 558 
074 ГРН. 0672579740

•	Продам будинок	с.	Левків,	не	далеко,	
біля	центру;	поруч	ліс,	річка;	0.42	га	зем-
лі.	Ціна	договірна.	0673911769

2.9. Продам Частина будинку 

ПРОДАЄТЬСЯ 2Х ПОВ. ЖИТЛОВИЙ БУДИ-
НОК З ТЕРАСОЮ, СМТ. КРАСНОКУТСЬК 
(ХАРКІВСЬКА ОБЛ.). ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 
133,5 М2; ТЕРАСА 26 М2; ВБУДОВАНИЙ 
ГАРАЖ, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ 40 М2; 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0,5 ГА З ФРУКТОВИМ 
САДОМ І ГОРОДОМ. ЦІНА 600000 ГРН. 
0675931001

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНУЮ ЧАСТЬ ДОМА, 
КИЕВСКАЯ ОБЛ., ДНЕПРОРУДНОВСКИЙ 
Р-Н, С.ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОРЩАГОВКА, 
УЛ.ДАЧНА. ЦЕНА 450 000 ГРН. 0674634715

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	земельну	ді-
лянку	2	га,	чорнозем,	окраїна	Житомира	
(р-н	Хімволокно).	0673911769

2.12. Продам Ділянки в 
передмісті 

• ПРОДАМ  УЧАСТОК  ПОД  ЖИЛУЮ 
ЗАСТРОЙКУ,   ЖИТОМИРСКИЙ  Р-Н, 
С.СКОМОРОХИ, УЛ.ЛЕСНАЯ. ЦЕНА 110 170 
ГРН. 0636907134

2.16. Здам в оренду 

• ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА 1-НО КОМ.КВ., 
2/5 ЭТАЖЕЙ, 38М/25М/8М, Г.ЖИТОМИР, 
ЦЕНТР, СТАРЫЙ БУЛЬВАР. ЦЕНА 8 000 ГРН. 
0938350842

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ ,   В   ЦЕНТР І   М ІСТА , 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

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

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	
Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	
та	інші.	www.agrozone.com.ua	.	(050)181
1180;(097)1811011;(093)0881880.

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

•	П р и ч е п и  а в т о м о б . " Л е в " .	
Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м.	Потовщ.ме-
тал,	німецьки	з/ч.	Гарантія	5р.Завод-
виготівник.	0671181888,0503098085

• СЕДАН  OPEL  OMEGA,   1989  Г .В . , 
СЕРЕБРЯНЫЙ, 1.8 Л, 450 ТЫС.КМ. Г.КИЕВ. 
ЦЕНА 42 224 ГРН. ТОРГ 0633142952

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

•	Викуп авто	 дорого,	 в	 робочо-
му	 стан і 	 (можливо, 	 неробоч і ) .	
0678903718,0687801123

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

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

КУПЛЮ АВТО БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ В БУДЬ-
ЯКОМУ СТАНІ – ЦІЛІ, НЕСПРАВНІ, ПІСЛЯ 
ДТП. САМОВИВІЗ. 0674267828,0939499776

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

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242
613,(050)5158585,(067)9040066

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	
МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплезби-
ральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка,	до-
ставка.	0966809590;0989744418

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-
3,6(5,4),	Great	Plains-2000.	Культива-
тор	КРН-5,6.Діскова	борона	АГ-2,1-3,1.	
0677801439

3.7. Автозапчастини. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІ-
НІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ.
ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є СВІЙ СКЛАД. (0
97)1521331;(093)2613742;(097)7266640



19 Середа, 31 жовтня 2018WWW.20MINUT.UA Бізнес
3.8. Автозапчастини. Куплю 

• СКУПКА АВТОКАТАЛІЗАТОРІВ ЛЬВІВ. 
ПОРІЗКА,   ПОМОЛ  І   АНАЛІЗ .   ОЦІ-
НЮЄМО  ШВИДКО  І  ДОРОГО.  САЙТ: 
WWW.AVTOKATALIZATOR .COM.UA . 
0985599922(ВАЙБЕР),0673230202

3.9. Автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

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

3.11. Паливно-мастильні 
матеріали. Продам 

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	лом),	
припой	ПОС-30,-40,-61,	олово.	Термі-
ново,	в	будь-якому	вигляді	і	кількості.	
Дзвоніть,	за	ціною	домовимось.	Офіс	у	
м.	Кривий	Ріг.	0963409983

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

•	Повний комплект	обладнання	мініза-
воду	для	виробництва	шлакоблоку:	прес	
шлакоблочний,	прес	полублоків,	тран-
спортне	обладнання	і	т.п.	0675669709

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опален-
ня	для	цехів,	вир-ва,	сушильних	камер,	
теплиць,	пташників,	складів,	магазинів,	
ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	під	
ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	
0666008784,0680450764

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.14. Зварювальне, 
обладнання. Продам 

•	Трубогиби, комплекти	обладнан-
ня	для	виробництва	кованих	виробів	
та	м/п	вікон.	Ковані	боковини	для	ла-
вок.	Ковані	лавки,	столи,	 гойдалки.	
(097)3588260,decorzabor.prom.ua

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	
строгана	в	шпунт,	столярна	дошка	(об-
різна,	не	обрізна	різних	розмірів,	балки,	
крокви,	монтажна	рейка,	дошки	обрішот-
ки,	штахетні,	дерев`яні	відходи	з	пило-
рами)	з	доставкою	на	дом.	0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМ-
ПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОН-
ТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 
0677855628,0677723483

4.38. Монтаж систем газо-, 
водо-, теплопостачання. 

•	Куп. лічильники	Гейгера,	Re-трубки.	
Радіолампи	 ГУ, 	 ГИ,6н,6ж,6п, 	 в	
т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	Ваку-
ум.конденсатори.	0979902807

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Постійно закуповуємо	паливні	брикети	
"Піні-Кей",	самовивезення,	упаковка	біг-
бег	або	пакети.	0981554242

4.45. Насоси, насосне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	
сучасні,	прості	у	використанні.	Сталь-4	
мм,	термомеханічний	регулятор	тяги,	
площа	обогріву	100-300м2.	Власне	ви-
робництво.	Доставка.	www.frezer.com.
ua,	0961059178,0473631062

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

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

•	Адвокат по	проблемних	кредитах!	
Дзвоніть	прямо	зараз!	Сайт:	best.org.ua	
0800757207

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Міжнародні пасажирські	перевезення:	з	

АС	м.Рівне	-	04.30,	з	АС	м.Луцьк	-	06.10,	

з	АС	м.Варшава	-	08.20,	з	АС	м.Люблін	

-	11.40.	;	сайти:	www.zubustik.com.ua;	

www.busfor.ua.	(099)2861600,(063)8967

762,(067)9112004

• НАШЕ ЛИЦ. АГ-ВО ПРЕДЛ. ПОМОЩЬ В 

ОТКРЫТИИ ПОЛ. И ЧЕШС. ВИЗ. ПОДГОТО-

ВИМ ДЛЯ ВАС ВЕСЬ ПАКЕТ ДОК-ТОВ (ПРИ-

ГЛАШ., ЗАПОЛНИМ ЧЕТКО И ПРАВИЛЬНО 

ВИЗ. АНКЕТУ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВИМ 

СТРАХ. ОТ АККРЕДИТ. СТРАХ. КОМПАНИИ). 

0967418444 ОЛЯ, 0969599860 ВОЛОДИ-

МИР, 0999206710  0500263389

•	Продам дизельне	паливо.	0685177367.

•	Продам трактор	МТЗ-82.	0685177367.

•	Продам цибулини	сортових	тюльпа-

нів	для	любителів.	Маю	12	сортів	ціна	

3	грн./шт.	Вінниця,	по	області	пересил-

ка	від	50	шт.	–	Укрпошта.	Детка	80	коп.	

0959482821,0636922249

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

•	Продам саджанці	морозостійких	

ківі,	 інжиру,	хурми.	Саджанці	че-

ренковані,	вирощені	в	контейнерах.	

0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ 
СО №143809, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я ОБО-
ДЗІНСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ЗАЛІКОВУ КНИЖКУ №17021, 
ВИДАНУ ЖИТОМИРСЬКИМ АГРОЕКО-
ЛОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ НА ІМ'Я 
СОРОКА РОМАН ПЕТРОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ЗАЛІКОВУ КНИЖКУ №17023, 
ВИДАНУ ЖИТОМИРСЬКИМ АГРОЕКО-
ЛОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ НА ІМ'Я 
ФІЛОНЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ 
ТП 4952608 НА ЦВІОНА ВОЛОДИМИРА 
ЛЕОНІДОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ТРАНЗИТНИЙ РОС.ДОЗВІЛ № 
1069384, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я СТОЛЯР В.М. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

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

1. Земел. діл., пл. 0,1 га, К/№1822082000:02:001:0440, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Глибочиця, пров. Саєнка. Дата торгів: 21.11.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №310073 (уцінено лот № 302313);

2. Земел. діл. 530,531, пл. 0,12 га, К/№1822087200:01:000:0257, за адресою: Жито-
мирська обл., Житомирський р- н, Тетерівська с/р, садівниче товариство "Міжріччя". 
Дата торгів: 23.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №310782;

3. Житл. буд. заг.пл. 165.8 кв.м. та земел. діл. пл. 0.1488 га, К/№1822083000:02:001:0287 
за адресою: Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського 159. Дата торгів: 23.11.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №310513;

4. 1/3 частина сховища для техніки №424 пл. 754.4 кв.м. та земел. діл. пл. 
0.1732 га К/№1810700000:01:005:0037, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул.Сосновського, 38-Р. Дата торгів: 23.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №305101;

5. Прим. магазину, заг.пл. 158.0 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Небесної 
Сотні, 52. Дата торгів: 23.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№310796 (уцінено лот № 303028).
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Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «НЕОФІТ», код згідно з ЄДРПОУ: 32897451, 
інформує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

ТОВ «НЕОФІТ», 12511, Житомирська об-
ласть, Коростишівський район, с. Кам’яний 
Брід, вул. Зарічна, буд. 8, моб. тел.: (38 (050) 
358035096). Директор – Ревель В. Т.

(місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би – підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи

Планована діяльність полягає в про-
мисловій розробці та подальшої рекульти-
вації Західно-Кам’янобрідського родовища 
лабрадоритів з метою видобутку блоків 
лабрадориту. В 2009–2017 рр. на родовищі 
проведено геологічне вивчення в т. ч. дослід-
но-промислову розробку.

Розробка родовища буде здійснюватись 
відкритим способом (кар’єром) з в’їздною та 
нарізною траншеями. По закінченню видо-
бування корисних копалин передбачається 
технічна та біологічна рекультивація пору-
шених гірничими роботами земель.

Площа родовища – 7,0 га.
Технічна альтернатива 1: Розкриття ро-

довища 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 паралель-
ним фронтом робіт і з зовнішнім відвалоут-
воренням розкривних порід, суцільна.

Технічна альтернатива 2: У зв’язку з тим, 
що родовище буде розроблятися по сучасній 
технології, яка враховує мінімальний вплив 
на довкілля та максимальну економічну рен-
табельність виробництва, технічна альтерна-
тива № 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1: Розробка 
Західно-Кам’янобрідського родовища лабра-
дориту буде проводитись в 0,5 км на захід від 
с. Кам’яний Брід у Коростишівському районі 
Житомирської області на лівому березі р. 
Бистріївка.

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

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

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

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

Площа родовища складає 7,0 га. Балан-
сові запаси основної корисної копалини – 
незмінених вивітрюванням лабрадоритів, 
придатних для видобування блоків відпо-
відно до вимог ДСТУ Б ЕN1467:2007 «Камінь 
природний. Блоки необроблені. Вимоги» 
затверджено в кількості 224,0 тис. м3 за ка-
тегорією С1. Фактичний вихід блоків ста-
новить 27,0%. Забезпеченість підприємства 
запасами складає понад 60 років при річній 
продуктивності кар’єру з видобутку блокової 
сировини 3,7 тис. м3.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1: Екологічні 
та інші обмеження планованої діяльності 

встановлюються згідно Законодавства України 
з дотриманням нормативів гранично-допус-
тимих рівнів екологічного навантаження на 
природне середовище, санітарних нормативів, 
охорони праці, пожежної безпеки, радіацій-
ного контролю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

щодо територіальної альтернативи 1: 
Дотримання розмірів СЗЗ.

щодо територіальної альтернативи 2: Не 
розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтерна-
тивами

щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура, 

яка сформована при геологічному вивченні 
у т. ч. дослідно-промисловій розробці існую-
ча та прийнята за основу, еколого-інженерна 
підготовка і захист території не потрібен.

щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що на родовищі проведе-

не геологічне вивчення в т. ч. дослідно-про-
мислова розробка, якою закладено сучасну 
технологію видобутку, технічна альтернатива 
2 не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що виробництво та інфра-

структура, яка сформована при геологічному 
вивченні у т. ч. дослідно-промисловій роз-
робці існуюча та прийнята за основу, тери-
торіальна альтернатива 1 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що на родовищі про-

ведене геологічне вивчення в т. ч. дослід-
но-промислова розробка та затвердженні 
запаси, територіальна альтернатива 2 не 
розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля

Можливі впливи планованої діяльності 
щодо технічної альтернативи 1 при розробці 
Західно-Кам’янобрідського родовища лабра-
доритів на довкілля включають:

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

ділянки, відведеної під розробку кар’єру; за 
межами виділеної ділянки вплив на ґрунти 
відсутній. Після відпрацювання родовища 
передбачена рекультивація порушених зе-
мель.

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

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

– водне – вплив на ґрунтові води внаслі-
док 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-формую-
чий вплив на флору і фауну району робіт, 
зміни умов існування рослин і тварин на 
безпосередній тереторії проведення робіт. 
Території об'єктів ПЗФ, та території перспек-
тивні для заповідання відсутні;

– навколишнє техногенне середовище – 
вплив відсутній.

щодо технічної та територіальної альтер-
нативи 2: Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і частину статті 
3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»)

Планована діяльність належить до дру-
гої 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 до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля який 
може зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля ви-
значається згідно ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

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

Оцінка впливу на довкілля – це проце-
дура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої ін-
формації;

– 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 пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про про-
вадження 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 де-

талізації 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 що-
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість подавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяль-
ності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено у оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Процедура громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, 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 опри-
люднення 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 діяль-
ності, 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 роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господарю-
вання (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 під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої ді-
яльності буде отримання спеціального до-
зволу на користування надрами Західно – 
Кам’янобрідського родовища лабрадоритів, 
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 гро-
мадськості 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 ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20  
м. Житомир 10014, тел./ факс (0412) 22-08-24;

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua.  
Контактна особа: Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛИН-
СЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» 
(АТ «МКДЗ») Код ЄДРПОУ – 04011905 інформує 
про намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

юридична адреса: 11634, Україна, Житомирська 
обл., Малинський район, селищна рада Гранітнен-
ська, комплекс будівель і споруд № 4; тел. (04133) 
5-12-43; e-mail: MKDZ_sekretar@ukr.net; Директор – 
Онопрієнко Ігор Миколайович.

2. Планована діяльність, її характеристи-
ка, технічні альтернативи.

Об’єктом планованої діяльності є видобування 
корисних копалин Пинязевицького родовища, що 
розташоване у Житомирській області, Малинський 
район, 2,0 км на захід від смт. Гранітне. Кар’єрне 
поле розкрите на площі 72,4 га.

Корисною копалиною Пинязевицького ро-
довища є незмінені та порушені вивітрюванням 
середньо-протерозойські граніти середньо- і круп-
нозернисті, які придатні для виробництва щебню 
відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь 
і гравій щільні природні для будівельних мате-
ріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умо-
ви», бутового каменю відповідно до вимог ДСТУ Б 
В.2.7–241:2010 «Камінь бутовий. Технічні вимоги». 
Супутні корисні копалини, що мають промислове 
значення, відсутні.

Технічна альтернатива 1.
Видобування корисних копалин на Пинязе-

вицькому родовищі проводиться відкритим спо-
собом (кар’єр). На підприємстві застосовується 
транспортна багатоуступна система розробки 
з паралельним просуванням фронту гірничих 
робіт та внутрішньокар’єрним відвалоутворенням. 
Гірнича маса добувається в кар’єрі відкритим спо-
собом за допомогою проведення вибухових робіт. 
Буріння ведеться буровими установками ROC L6H 
Atlas Copco (2 одиниці, що працюють почергово). 
Розрихлена гірнича маса навантажується наван-
тажувачами CAT-988, TEREX RH40-E, САТ-6015, 
ЕКГ-5А – 2шт. в автомобільний транспорт. Пере-
везення гірничої маси проводиться за допомогою 
автомобілів БiлАЗ-7547, САТ-773Е, БiлАЗ-7523, 
БiлАЗ-5555В та БiлАЗ-7548.

Технічна альтернатива 2.
Технологічною альтернативою вибуховим ро-

ботам для розробки негабариту може використову-
ватися гідромолот Rammer G88. Під час розробки 
корисних копалин на уступах можуть працювати 
екскаватори TEREX RH40-E, VOLVO EC360, ЕКГ-5А 
(3 од.) та навантажувач САТ-6015 FS. Гірнича маса 
навантажується на самоскиди БілАЗ-7547(7548), 
БілАЗ-7555В, САТ 773Е та транспортується до при-
ймальних бункерів каменедробильного заводу.

3. Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється на терито-
рії Малинський району Житомирській області на 
відстані 2,0 км на захід від смт. Гранітне.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

У 2017 році на замовлення підприємства було 
складено і затверджено звіт з розвитку родовища 
твердих корисних копалин, повторна геолого-
економічна оцінка Пинязевицького родовища 
(протокол ДКЗ України № 4145 від 02.11.2017 р.), 
згідно якого планується розробка родовища, тому 
розгляд місця провадження планованої діяльності 
за територіальними альтернативами недоцільно.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності полягає в забезпеченні робочих місць, 
оплаті за користування надрами, податку на при-
буток, та інших податків та обов’язкових платежів 
до відповідних бюджетів.

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

Промислова експлуатація Пинязевицького 
родовища ведеться з 1953 року. На теперішній 
час родовище відпрацьовується АТ «Малинський 
каменедробильний завод» з проектною потуж-
ністю 1600,0 тис.м3 по гірничій масі (у щільному 
тілі). На підприємстві застосовується транспорт-
на багатоуступна система розробки з паралель-
ним просуванням фронту гірничих робіт та 
внутрішньокар’єрним відвалоутворенням.

В 2017 р протоколом ДКЗ України № 4145 
від 02.11.2017 р затверджені балансові запаси Пи-
нязевицького родовища за категоріями А+В+С1 
в кількості 51774 тис.м3, в тому числі по категорії 
А – 26332 тис.м3, категорії. В – 23098 тис.м3, кате-
горії С1–2344 тис.м3. Межею підрахунку запасів є 
горизонт +30 м. Також протоколом ДКЗ України 
№ 4145 від 02.11.2017 р затверджені умовно балансові 
запаси на межі із Південно-Західною ділянкою 
(в бортах проектного кар’єру) за категоріями А+В+С1 
в кількості 8086 тис.м3, в тому числі по категорії А – 
2527 тис.м3, категорії В –4266 тис.м3, С1–1293 тис.м3.

Кар’єр розкрито загальною траншеєю вну-
трішнього закладання, яка розташована в півден-
но-східній частині родовища. На теперішній час 
розкрито вісім добувних горизонтів з абсолютни-
ми відмітками +124,0 м, +112,0 м, +99,0 м, +85,5 м, 
+72,0 м, +58,0 м, +44,0 м, +30 м. Висота добувних 
уступів складає 12–14 м.

Передбачено подальше відпрацювання Пиня-
зевицького родовища в межах існуючого гірничого 
відводу та згідно умов діючого спеціального дозво-
лу на користування надрами підприємства у відпо-
відності з чинним законодавством, що регламентує 
вимоги до користування надрами. Відпрацювання 
корисної копалини буде здійснюватися до глибини 
підрахунку запасів (абс. відмітка +30 м). Проектні 
відмітки робочих горизонтів відповідно кар'єру 
наступні: +128, +114, +100, +86, +72, +58, +44, +30 м.

АТ «Малинський каменедробильний завод» 
має передбачені законодавством документи на пра-
во проведення гірничих робіт на Пинязевицькому 
родовищі гранітів (вимоги ст. 24 Гірничого закону 
України), а саме спеціальний дозвіл на користуван-
ня надрами № 766 від 24.01.97 р., наданий Держав-
ною службою геології та надр України (строк дії 
спеціального дозволу на користування надрами 
продовжено до 16.11.2036 р. наказом Держгеонадр 
України № 427 від 16.11.2016 р) на площу 106,9 га; 
Акт про надання гірничого відводу для розробки 
Пинязевицького родовища № 3252 від 23.10.2017 р. 
на площу 110,11 га.

6. Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової ді-

яльності встановлюються згідно Законодавства 
України, включаючи Земельний кодекс України, 
Законів України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про охорону земель», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», тех-
нічними умовами, містобудівними умовами та 
обмеженнями.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планової ді-

яльності встановлюються згідно Законодавства 
України, включаючи Земельний кодекс України, 
Законів України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про охорону земель», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», тех-
нічними умовами, містобудівними умовами та 
обмеженнями.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня.
7. Необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Пинязевицьке родовище гранітів розробля-

ється відкритим способом згідно плану розвитку 
гірничих робіт та проекту розробки. При розробці 
родовища всі заходи з інженерної підготовки та 
захисту території від несприятливих природних 
явищ виконуються з урахуванням результатів 
інженерно-геологічного вишукування та наявної 
інфраструктури.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерну підготовку і захист території 

планується здійснити існуючою інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Джерела та види можливого впливу на довкіл-

ля заінвентаризовані та обліковуються на території 
ведення діяльності.

Клімат та мікроклімат: Вплив відсутній.
Повітряне середовище: Незначне пилення ґрун-

ту та гірських порід під час проведення розкривних 
та видобувних, виймально-вантажних робіт; ви-

киди відпрацьованих (вихлопних) газів, під час 
роботи двигунів гірничої техніки та автотранспорту 
на території кар’єру; викиди під час проведення 
ремонтних робіт (зварювання та різка металу). Ви-
киди з проектованих джерел не будуть створювати 
зони забруднення на території кар’єру та поза його 
межами. Перевищень величин максимальних при-
земних концентрацій відносно нормативних вимог 
(ГДК для нас. пунктів) – не передбачається.

Ґрунти та геологічне середовище: Тимчасо-
ве порушення геологічної будови (природного 
рельєфу денної поверхні з утворенням кар’єрної 
виїмки) та переміщення ґрунтових порід в межах 
проектного кар’єру. Для усунення можливих нега-
тивних впливів на геологічне середовище та ґрунти 
передбачається виконання природоохоронних, 
рекультиваційнних робіт з відновлення порушених 
видобувними роботами земель та їх заліснення.

Водне середовище: Відведення кар’єрних вод 
в річку Ірша. Для відведення та очищення дренаж-
них та кар’єрних вод передбачено влаштування 
ставків-відстійників I та II кар’єрних вод. Нега-
тивного впливу на навколишнє водне середовище 
(підземні та поверхневі води) під час експлуатації 
кар’єру не передбачається.

Після експлуатації об’єкта буде проведено гір-
ничотехнічну рекультивацію кар’єру під водойму.

Рослинний і тваринний світ. Заповідні об’єкти: 
Після експлуатації об’єкта буде проведено біо-
логічну рекультивацію кар’єра: благоустрій та 
озеленення прилеглої території з використанням 
великомірного посадкового матеріалу цінних порід 
та захисних чагарникових лісонасаджень.

Культурна спадщина: Вплив на культурну 
спадщину відсутній.

Навколишнє соціальне середовище: Прямий 
позитивний соціальний вплив від планованої ді-
яльності складається зі створення нових робочих 
місць, забезпечення населення будівельними ма-
теріалами. Вплив планованої діяльності на зони 
рекреації не передбачається. Негативні впливи 
планованої діяльності на соціальні умови життєді-
яльності та потреби місцевого населення відсутні. 
Погіршення умов життєдіяльності місцевого насе-
лення та його здоров'я при реалізації проекту буде 
в межах норм. Введення в експлуатацію об’єкту 
не створить погіршення умов життєдіяльності 
населення в районі його розміщення, в зв’язку 
з відсутністю місць масового відпочинку.

Навколишнє техногенне середовище: Вплив 
на техногенне середовище відсутній.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня.
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 час-
тину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до 
першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 
п. 3 пп. 15. Кар’єри та видобування корисних ко-
палин відкритим способом, їх перероблення чи 
збагачення на місці на площі понад 25 гектарів.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля яких може зазнати зна-
чного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля немає. Транскордонний 
вплив відсутній.

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

Плановий обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

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, отже, під-
лягає 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 оцін-
ки впливу на довкілля; проведення громадського 
обговорення планованої діяльності; аналіз уповно-
важеним 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, 
іншої інформації; надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого попе-
реднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження планованої ді-
яльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умо-
ви її провадження. Забороняється розпочинати 
провадження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля перед-
бачає 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 уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом 25 робочих днів 
громадськості надається можливість надавати 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 в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упо-
вноваженого органу громадськість має право нада-
ти 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, вка-
жіть унікальний реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розмішені в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахува-
ти 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 
Спеціальний дозвіл на користування надрами 
(видобування) що видається Державною службою 
геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя Липківсько-
го, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на 
довкілля: Начальник відділу Шимкус Марина 
Олександрівна, тел. (044) 206-31-15, (044) 206-20-89; 
m.shimkus@menr.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 129 грн/м2 від 85 грн/м2

від 172 грн/м2 від 23 грн/м.п.

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

запрошує робітників будівель-
них спеціальностей, з/п за 
домовленістю, співбесіда за 
телефоном:

ДАХ-ПРОФІЛЬ Житомир

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

розрахунок, заміри, продаж

Металочерепиця
Металевий

сайдинг

Водозбіжні

системи
Металопрофіль

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю дуже	дорого!	Старов.	ікони,	кар-

тини	худ.Марко	Гейко	та	ін.	проф.художн.	

до	1995р.	Янтарне	намисто(250-1500	

грн/1	гр),	коралове	намисто,	книги	видані	

до	1917р,	коньяки	СРСР,	ін.предмети	

старовини.	Гаран.	порядність,	справед.	

оцінку.	0503466068

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	

также	другую	филателистическую	про-

дукцию.	Куплю	монеты	и	бумажные	день-

ги.	0637610940,0506389475

•	Постійно закуповуємо	вугілля	дерев-

не	з	твердих	та	м`яких	порід	деревини.	

0981554242
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засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
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Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами
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ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180442
Передпл. індекс: 08976
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Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Зіниці очей розширюються 
на 45%, коли ми дивимося на того, 
кого любимо.

• Рогівка очей людини так схо-
жа на рогівку акули, що останню 
використовують як замінник при 
операціях на очах.

• Карі очі насправді блакитні 
під коричневим пігментом. Існує 
навіть лазерна процедура, яка до-
зволяє перетворити карі очі в бла-
китні назавжди.

• Наші очі можуть розрізнити 
близько 500 відтінків сірого.

• Кожне око має 107 мільйонів 
клітин, і всі вони чутливі до світла.

• Кожен 12-й представник чо-
ловічої статі – дальтонік.

• Око людини здатне сприй-
мати тільки три ділянки спек-
тру: червоний, синій і зелений. 
Інші кольори є поєднанням цих 
кольорів.

• Діаметр наших очей стано-
вить близько 2,5 см, і вони важать 
близько 8 грамів.

• Ваші очі завжди залишаться 
такого ж розміру, що і при наро-
дженні, а вуха і ніс не перестають 
рости.

• Тільки 1/6 частина очного 
яблука видима.

• У середньому за все життя 
ми бачимо близько 24 мільйонів 
різних зображень.

• Ваші відбитки пальців мають 

40 унікальних характеристик, в той 
час як райдужна оболонка ока – 
256. Саме тому сканування сітківки 
використовується з метою безпеки.

• Приблизно у 2% жінок є 
рідкісна генетична мутація, за-
вдяки якій у них спостерігається 
додаткова колбочка сітківки. Це 
дозволяє їм бачити 100 мільйонів 
кольорів.

• Джонні ДеПП сліпий на ліве 
око і короткозорий на праве.

• Зафіксований випадок сіам-
ських близнюків з Канади, у яких 
загальний таламус. Завдяки цьому 
вони могли чути думки один одно-
го і бачити очима один одного.

Гороскоп на тиждень 31 жовтня - 6 листопада

ОВЕН
З'явиться бажання і 

можливість щось змі-
нити у власному житті. 

Сприятливий час для вирішен-
ня серйозних питань.

ТЕЛЕЦЬ
Постарайтеся рівно-

мірно розподілити свої 
сили, це дозволить відновити 
енергію. Будьте поступливіші у 
дружніх та сімейних стосунках.

БЛИЗНЮКИ
Будете схильні до 

незапланованих, спон-
танних дій. Це може 

трохи заважати справам та ін-
шим людям, однак загальний 
позитив зірки гарантують. 

РАК
Не квапте поді ї . 

Будьте обачні з емоці-
ями, ваші гострі вислов-

лювання здатні спричинити не-
абиякий конфлікт із важливими 
для вас людьми. 

ЛЕВ
Тиждень сприяє ко-

рисним знайомствам і 
одержанню важливої інформа-
ції. Оптимізм і позитив допо-
можуть впоратися з будь-якими 
перешкодами. 

ДІВА
Робота-навчання 

підуть легко та цікаво. 
Особливо якщо вас оточують 
активні люди. 

ТЕРЕЗИ
Настає час роздумів 

та внутрішніх змін, 
тому краще утриматися від від-
вертих розмов навіть з друзями 
й близькими людьми. 

СКОРПІОН
Цього тижня може-

те трохи розслабитися 
та відпочити так, як вам цього 
хочеться. 

СТРІЛЕЦЬ
Не виключений 

тимчасовий застій на 
роботі, зате з'явиться набагато 
більше часу для особистого 
життя й дружнього спілку-
вання. 

КОЗЕРІГ
Є ризик щось комусь 

пообіцяти й не викона-
ти. Стримуйте політ фантазії, 
не лукавте.

ВОДОЛІЙ
Сприятливий період 

для нового виду діяль-
ності й для кар'єрного 

росту. У вихідні дрібна сварка 
загрожує перейти в затяжний 
конфлікт. 

РИБИ
Будете настільки 

енергійні й оптимістич-
ні, що зметете зі свого 

шляху будь-які перешкоди. 
Можлива поява перспективних 
ділових партнерів.

Цікаві факти про очі

31
жовтня
середа

1
листопада

четвер

2
листопада
п’ятниця

3
листопада

субота

4
листопада

неділя

5
листопада
понеділок

6
листопада

вівторок

+ 11°
+ 18°

+ 11°
+ 16°

+ 7°
+ 13°

+ 8°
+ 14°

+ 6°
+ 10°

+ 4°
+ 12°

+ 3°
 + 11 °

750 753 752 752 750 753 753
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



DZIDZIO Перший Раз
Жанр: комедія, романтика
Життя до кожного з нас може повертатися 

різними сторонами. Іноді воно до тебе облич-
чям, і ти можеш брати тільки найкраще від неї. 
Але часом життя розвертається до тебе, так би 
мовити, спиною. Головне, що в житті треба по-
стійно пробувати щось нове. Навіть у відомих 
людей щось буває вперше. А ось у житті мега-
популярного Dzidzio може буквально трапитися 
все, що завгодно. Зараз ця велика наївна 
дитина переживає не найкращі свої часи, адже 
у нього з'явилася одна маленька проблема. Він 
не може ні з ким нею ділитися – ані з мамою, 
ані з найкращим другом. Dzidzio повинен з 
таким завданням впорається самотужки.   

Страшилки 2:  
Привиди Хелловіна 

Жанр: комедія, пригоди, фентезі
Хелловін – це свято, яке люблять по всьому 

світу. Саме тоді дітлахи можуть переодягну-
тися в будь-яких монстрів і лякати оточення 
своїм виглядом. А що якщо наводити жах на 
людей будуть не діти, а справжні чудовись-
ка? Повільні зомбі, гігантські комахи й інші 
страшилки? І все через одну маленьку книгу 
Р.Л. Стайна "Неспокійний Хелловін", де раніше 
всі ці монстри жили. Звичайно ж, книга сама 
себе не відкрила – її випадково знайшли двоє 
друзів. Але ті навіть не підозрювали до яких 
наслідків їх знахідка може привести... 

Хеловін
Жанр:  трилер, жахи
Хелловінська ніч у житті Лорі Строуд давно 

перестала бути якимось святом. Після подій 
1978 року, коли вона ледве залишилася жива 
і не загинула від рук маніяка Майкла Маєрса, 
для неї цей день не несе нічого позитивного. 
Але жінка готова до повернення вбивці – біль-
ше того, вона сама мріє позбавити його життя, 
щоб той більше ніколи не вбивав. Майкл пере-
буває у сильнозахищеній психіатричній лікарні, 
із якої неможливо втекти. Але при перевезенні 
хворих трапилася аварія – і всі пацієнти, разом 
із Маєрсом, утекли. І це все сталося напере-
додні Хелловіна. Тепер мисливець знову шу-
кає жертв у місті Хеддонфілд. Він жадає крові. 

Луїс і прибульці
Жанр: мультфильм, сімейний
Хлопчик Луїс ріс без матері. Та й батько 

майже ніколи не має часу для сина – він 
одержимий тим, щоб довести всьому світу, що 
інопланетяни існують. Хлопчик стає свідком 
того, як прямо біля їхнього будинку розбилася 
літаюча тарілка із трьома інопланетянами. 
Але показати цих прибульців кому-небудь з 
дорослих – це дуже погана затія. У той же час 
директор школи, де вчиться Луїс, вирішує, що 
хлопчика треба відправити до інтернату. Тіль-
ки нові друзі підлітка його розуміють. Ці веселі 
хлопці можуть перевтілюватися в будь-яку 
живу істоту, що дуже допомагає їм ховатися. 
Луїс всіляко їм допомагає полагодити тарілку. 

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua
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«Кицин дім»
3.11

Початок о 12:00

«Украдене щастя»
3.11

Початок о 19:00

«Що таке – добре,  
а що таке – ні»

3.11
Початок о 11:00 та 13:00

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ


