
Афера на 800 тисяч:
як житомирські 
чиновники зруйнували 
і «розпиляли» проект 
«Безпечне місто»

вул. П. Болбочана, 58
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У Житомирі тарифи на опалення 
можуть зрости ще на 18%

Нова схема захоплення земель під МАФи 
в Житомирі без будь-яких погоджень

с. 15
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Ольга Сідлецька

Перед черговою 
сесією міськради 
8 листопада провели 
позачергову, на яку 
винесли звернення 
щодо скасування під-
вищення ціни на газ.

Нагадаємо, на позачерговій 
сесії 31 жовтня міські депутати 
ледь чи не дві години сперечали-
ся з приводу того, яким має бути 

текст звернення і кому з вищого 
керівництва держави його адре-
сувати, однак не досягли консен-
сусу. Було вирішено з 4-х варіантів 
звернення зробити одне і знову ж 
зібратися для затвердження. Але 
і під час позачергової сесії 8 лис-
топада обговорень і суперечок 
не вдалося уникнути. Після ви-
словлення представниками різних 
політичних сил своїх пропозицій 
і зауважень до звернення текст все-
таки було прийнято за основу. Де-
путати підтримали пропозицію, 
яку запропонувала Любов Цим-
балюк, звернутися щодо газового 
питання окремо до Верховної Ради 
і до Президента України.

Однак міський голова Сергій 

Сухомлин заявив, що хоче накласти 
вето на пункт звернення депутатів 
щодо зростання ціни на газ в части-
ні звернення до Президента.

«Підтримую звернення до Вер-
ховної Ради України та Прем’єр-
міністра України, воно дуже важ-
ливе. Але я збираюся накласти 
вето на окремі його пункти. 
Зокрема, в частині звернення до 
Президента, бо це питання не на-
лежить до компетенції глави дер-
жави», – заявив Сергій Сухомлин.

Крім того, депутати прого-
лосували за те, щоб додати до 
звернення пропозицію накласти 
мораторій на підвищення ціни на 
газ. Також у тексті було замінено 
слово «просимо» на «вимагаємо».

В Україні розпочав-
ся процес реформу-
вання обласних війсь-
ккоматів. До кінця 
року реформують 4 
військкомати, Жито-
мирський – до кінця 
2019 року.

Про це розповіли 9 листопа-
да заступник обласного комісара 
Олександр Рець та заступник го-
лови ОДА, голова обласної при-
зовної комісії Ярослав Лагута під 
час брифінгу.

«Усі мають зрозуміти, що ре-
формування військкомату – це 
не зміна назви, це зміна підходів, 
функціоналу цих служб, перехід 
або трансформація від адміністра-
тивно-примусових до рекрутинго-
вих і сервісних підходів у побудові 
більш якісної роботи в більш спри-
ятливих умовах. Також це дасть 
можливість знизити корупційні 
ризики, які інколи виникали під 
час формування призовів і взагалі 
в роботі даних служб. Це дійсно 
перебудова, а не перейменуван-
ня», – сказав Ярослав Лагута.

За словами Олександра Реця, 
в обласному військкоматі наразі 
тривають підготовчі роботи – на-

вчання персоналу, зміна вигляду 
приміщення для створення від-
критої зони, створення системи 
рекрутингу та інші.

Перехід від військкоматів до 
рекрутингових центрів в Україні 
відбуватиметься у 3 етапи:

І  е т а п  –  п і д г о т о в ч и й 
(до 30.01.2018): апробація нової 
організаційно-штатної структури 
територіальних центрів комплек-
тування та соціальної підтримки 
на базі Чернігівського обласного 
та Козелецького районного вій-
ськових комісаріатів.

І І  е т а п  –  п е р е х і д н и й 
(до 30.12.2018): створення Черні-
гівського, Дніпропетровського, 
Одеського, Рівненського обласних 

ТЦК та СП у складі відповідних 
районних (міських) територіаль-
них центрів комплектування та 
соціальної підтримки згідно з ад-
міністративно-територіальним 
устроєм України.

ІІІ етап – завершальний до 
30.12.2019: створення Вінницького, 
Волинського, Донецького, Жито-
мирського, Запорізького, Закар-
патського, Івано-Франківського, 
Київського, Кропивницького, 
Львівського, Луганського, Мико-
лаївського, Полтавського, Сумсько-
го, Тернопільського, Харківського, 
Херсонського, Хмельницького, 
Черкаського, Чернівецького об-
ласних та Київського міського 
ТЦК та СП.

Ольга Сідлецька

У зв̀ язку з підви-
щенням прожит-
кового мінімуму 
з 1 грудня 2018 року 
в Україні перераху-
ють пенсії майже 
всім категоріям гро-
мадян.

Про це у  коментарі  «20 
хвилин» розповіла начальник 
управління пенсійного забез-
печення Головного управлін-
ня Пенсійного фонду України 
у Житомирській області Вікто-
рія Куц.

«Відповідно до Закону Укра-
їни «Про загальнообов̀ язкове 
державне пенсійне страхуван-
ня, зокрема статті 27, визначено, 
що мінімальний розмір пенсії 
встановлюється на рівні про-
житкового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність. 
Відповідно до Закону України 
про бюджет, зокрема на 2018 рік, 
у нас передбачено прожитковий 
мінімум з грудня 1497 грн. У разі 
зміни прожиткового мінімуму, 
на рівні якого встановлюється 
мінімальна пенсія, проводиться 
перерахунок Пенсійним фон-
дом», – розповіла Вікторія Куц.

Начальник управління пен-
сійного забезпечення Головного 
управління Пенсійного фонду 
України у Житомирській об-

ласті навела такі статистичні 
дані: «Якщо взяти по області, 
то у нас цивільних пенсіонерів 
355 тис. 847 чоловік, плюс ще 
є військові пенсіонери 25 тис. 
903 особи. Загальна кількість 
осіб, які у нас отримують пен-
сію по області, це 381,8 тис. осіб. 
Практично всі попадуть під 
перерахунок пенсій тому, що 
дуже багато осіб, які отримують 
підвищення за відповідними 
статусами, наприклад, це ди-
тина війни, це учасник війни, 
інвалід Другої світової війни. 
Крім того, в нас є Закон України 
про постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, де 
також передбачені підвищення 
до пенсії, певні мінімальні роз-
міри пенсії, які рахуються від 
мінімальної пенсії».

Тобто фактично всі категорії 
пенсіонерів області попадають 
під перерахунок. Скільки і кому 
додадуть – наразі невідомо, це 
залежатиме від ряду умов.

«Сума буде залежати від пев-
ної суми заробітної плати, стажу 
і певного статусу, який особа має. 
Якщо взяти по попередньому 
перерахунку, то у нас під нього 
попало більше 80% пенсіонерів. 
Але це не означає, що в грудні всі 
вони під нього попадуть. У груд-
ні, коли будуть нараховані нові 
розміри пенсій, буде статистика, 
скільки людей попало під пере-
рахунок. Буде переглядатися як 
мінімальний розмір пенсії, так 
і всі підвищення і доплати, які 
передбачені згідно із законодав-
ством», – резюмувала Вікторія 
Валеріївна.

Депутати міськради все-таки 
затвердили текст звернення  
до Президента і Верховної Ради 
щодо газового питання

У 2019 році обласний 
військкомат реформують 
у територіальний  
центр комплектування

Майже всі категорії 
пенсіонерів попадають 
під перерахунок 
пенсій з 1 грудня, – 
Головне управління 
Пенсійного фонду в 
Житомирській області
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Александр Коцюбко

Огромное счастье увидеть 
всех тренеров и спортсме-
нов, которые в разные годы 
были воспитанниками спор-
тивного клуба «Легион».

Вижу, что занятия спортом дали поло-
жительные результаты. Пример – мастер 
спорта по боксу Алексей Смолянюк, кото-
рый защищал территориальную целост-
ность Украины в составе 95-й бригады; Алек-
сандр Юрчук – военврач, многие другие. Во 
всех сферах, где работают воспитанники 
спортивного клуба «Легион», они зареко-
мендовали себя высокопрофессиональны-
ми специалистами, целеустремлёнными, 
ответственными работниками, прекрасно 
воспитанными патриотами, достойными 
гражданами Украины.

Мы вспомнили о наших победах. Фут-
больная команда «Легион» – единственный 
в Житомире четырехкратный обладатель 
Кубка области, единственная команда, кото-
рая дважды успешно защищала честь горо-
да Житомира на всеукраинских футбольных 
турнирах. Боксёры и борцы спортивного 
клуба «Легион» достигли всеукраинского 

и даже европейского уровня мастерства.
Нас поздравили Фонд братьев Клич-

ко, футбольный клуб «Динамо» (Киев) 
в лице Игоря Суркиса и многие другие 
организации.

Свое 15-летие спортивный клуб «Легион» 
отмечал в новом ресторане «Вишнёвый сад» 

на Малёванке. Во время праздника мы пре-
зентовали тренерам, воспитанникам клуба 
и дорогим гостям проект строительства 
нового Дворца спорта, в котором будут залы 
для тренировок и проведения состязаний 
по футболу, боксу, греко-римской борьбе, 
а также тренажерный зал. Фундамент Двор-

ца спорта уже заложен, надеемся, весной 
начнём строить.

На празднике нас было очень много, 
праздновали весело и интересно. Было 
официальное поздравление и вручение 
наград.

Спортивный клуб «Легион» был, есть 
и будет – так решили все спортсмены. Слав-
ные традиции клуба будут жить!

Руслан Мороз

Депутати Житомирської 
міськради більшістю голосів 
прийняли довгоочікуване 
і абсолютно справедливе 
рішення про присвоєння 
трагічно загиблій Маріанні 
Поплавській звання «По-
чесний громадянин міста 
Житомира».

Це рішення одноголосно підтримали всі 
присутні в сесійній залі 25 депутатів.

Також депутати міської ради прийняли 
рішення направити звернення до Президента 
України Петра Порошенка з проханням при-
своїти Маріанні Францівні Поплавській звання 
«Заслужена артистка України» посмертно.

Перед винесенням цього рішення на 
голосування кілька слів про Марину По-
плавську сказали її соратники, колеги та 
близькі друзі.

Художній керівник команди КВК «Дев-
чонки из Житомира» Юрій Кіпоренко за-

уважив: «Сьогодні – Міжнародний день КВК, 
і ми завжди в цей день збиралися і святкува-
ли разом з Мариною. Я хочу подякувати місь-
кій раді за допомогу – десятки тисяч людей 
прийшли попрощатися з Мариною. Київська 
фірма, яка організовувала церемонію про-
щання, говорила, що таку кількість людей 
вони пам'ятають тільки на прощанні з Ва-
лерієм Лобановським – тренером київського 
«Динамо». Це демонструє, що вона дійсно 
була обличчям і душею Житомира. У нас 
є багато людей, які готові профінансувати 
і зробити якусь інсталяцію або щось інше 
в місті в пам'ять про Марину Поплавську».

Також улюбленого вчителя згадали ко-
лишні колеги – вчителі Житомирської загаль-
ноосвітньої школи № 33. Колега Марини та 
депутат міськради Валерій Шевчук розповів: 
«Маріанна Францівна – унікальний вчитель. 
Це дуже рідкісний випадок, коли школярі 
не прогулюють уроків. До неї на урок діти 
йшли з радістю. Мої онуки шарпали мене 
постійно: «Дідусь, коли ми сфотографуємося 
з Маріанною Францівною?» – Я їм відповідав: 
«Встигнемо». Не встигли…»

Мер Житомира Сергій Сухомлин і при-
сутні депутати, родичі, колеги і близькі 
друзі обговорили можливість встановлення 
пам'ятника загиблій актрисі.

Сергій Сухомлин зазначив: «Маріанна 

Поплавська була дуже живою людиною, 
і місце, де буде встановлено монумент на її 
честь, теж має бути живим, багатолюдним».

За підсумками, було прийнято рішен-
ня узгодити місце майбутньої установки 
пам'ятного знака з департаментом архітек-
тури і вже на основі їх пропозицій остаточно 
вирішити, де буде встановлено пам'ятник 
Маріанні Францівні і яким він буде.

Нагадаємо, 20 жовтня Маріанна Фран-
цівна трагічно загинула в ДТП. Церемонія 
прощання з акторкою в Житомирі зібра-
ла рекордну кількість людей. Маріанну 
Поплавську проводжали в останню путь 
оплесками. 24 жовтня колеги і друзі актриси 
з «Дизель Шоу» випустили зворушливе 
відео в пам'ять про загиблу під назвою  
«Я Вас найбільше люблю».

Спортивный клуб «Легион»  
отпраздновал своё 15-летие

Марина Поплавська - почесний 
громадянин міста Житомира
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Про євробляхи  
У нашій державі є багато унікаль-

них ситуацій. Одна з них – ціни на 
автомобілі. В одній із найбідніших 
країн Європи найдорожчі автомо-
білі! Усі сусідні країни мають нижчі 
ціни як на нові, так і на вживані авто. 
Євробляхи, або авто на європей-
ській реєстрації, з’являються у нас не 
через те, що люди не хочуть платити 
податки та намагаються порушити 
закон. Це наслідок завищених ста-
вок на розмитнення авто. Минулого 
тижня парламент не знайшов у собі 
мужності та розуму запровадити 
нормальні та цивілізовані правила 
розмитнення вживаних авто.

Люди, які за 2 тис. євро купували 
вживану іномарку в досить гарному 
стані замість «вітчизняного» ланоса, 
не хочуть сплачувати ще 4–6 тис. 
євро для його розмитнення. Різні 
влади у різні роки напридумували 
різноманітної дурні про екологічні 
стандарти, утилізаційний збір та до-
даткові платежі, щоб здирати з лю-
дей більше грошей до бюджету та 
розкрадати їх потім.

У сусідній Польщі розмитнення 
авто коштує 300–400 євро. Моя 
знайома придбала 14-річне авто 
в Німеччині за 2,9 тис. євро та роз-
митнила його у Польщі за 250 євро. 
Якби подібна практика розмитнен-
ня була в Україні, бюджет отримав 
би щонайменше 1 млрд дол. США. 
Постає питання: яка влада більше 
турбується про людей: польська чи 
українська? Чому людина, яка вже 
придбала авто, має сплачувати ще 
три вартості автомобіля, лише щоб 
мати право їздити на ньому? Усі 
розуміють, що наша влада дурить 
власний народ.

Звісно, хтось, можливо, думає, 
що це його не стосується. Але в кож-
ного точно є близькі, родичі, друзі, 
у яких є таке авто, що неможливо 
легалізувати, простіше і дешевше 
його просто спалити.

Хтось, може, думає, що якщо роз-
митнення буде дешевим, його авто 
впаде у ціні. Тому більшість нала-
штована протии цього і стає ворогом 
для євроблях. Дійсно, якщо запро-
вадити притомні правила та вартість 
розмитнення, ціни на авто змен-
шаться на 10–20%. Але якщо хтось 
і втратить на вартості свого авто, то 
в майбутньому придбати нове авто 
буде також дешевше. Тому виграють 
від цього усі, крім тих автодилерів, 
які в цьому не зацікавлені.

Автобляхери не просять субси-
дій, дотацій або якогось особли-
вого відношення. Вони вимагають 
лише одного – зробити нормальну 
та притомну вартість розмитнення 
автомобілів.

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

Терпінню прийшов 
кінець, або Транспортний 
колапс району 
Картонного комбінату

Руслан Мороз

Громадське об-
говорення проблем 
жителів району «Бу-
мажки» в Житомирі 
чи, як зараз правильно 
говорити, Картонного 
комбінату відбулося 
7 листопада.

Район Паперової фабрики 
завжди був проблемним у місті. 
Останнім часом особливе обурен-
ня його жителів викликає тран-
спортна проблема: практично 
неможливо нормально доїхати 
до центра міста на роботу та на-
зад додому. Ці та інші проблеми 
обговорювались громадськістю на 
цих зборах. Але складалось вра-
ження, що такі собі збори були 
якимось чином маніпулюванням 
для «випуску пару».

Ще на початку серпня в райо-
ні Паперової фабрики розгорівся 
галас стосовно плану Дмитра Тка-
чука відмінити 4-й маршрут. Люди 
обурювалися на громадських 
зборах, адже вже був знятий 27-й 
маршрут, який працював більше 
30-ти років, а на черзі ще один! 
Варто зазначити, що ситуація й так 
була вкрай напружена, адже люди 
постійно були змушені терпіти 
великі незручності з переповне-
ними транспортними засобами, 
особливо в часи пік, базарні дні, 
пляжний сезон.

Тоді влітку ініціативна група 
жителів пішла до заступника мера 
Житомира Дмитра Ткачука, щоб 
застерегти від необміркованих дій, 

адже зламати легше, ніж віднови-
ти. Дмитро проігнорував людей та 
все ж прийняв рішення не продо-
вжувати контракт приватному пе-
ревізнику «ФОП Бабкін», хоча той 
просто умовляв дати можливість 
надалі працювати. Але від Ткачу-
ка пішли суцільні обвинувачення 
в бік перевізників, і на цьому була 
поставлена крапка. Жителі «Бу-
мажки» отримали лише суцільні 
обіцянки, що через тиждень буде 
все добре. Тоді ініціативна група 
жителів району намагалася при-
йти знову. На наступному тижні 
4-й маршрут зник. Замість нього 
запустили від силікатного заводу 
до Смолянки ноу-хау від Ткачука – 
маршрут 53С.

Вже за декілька днів люди 
знову прийшли з купою запи-
тань, основним з яких було, чому 
Дмитро Ткачук спочатку створює 
колапс, а потім його вирішує. 

Причому вирішення виявилося 
зовсім невдалим. Чому не ство-
рили умови для того, щоб людям 
було комфортно їздити? Чому 
сьогодні громадяни вимушені 
ходити пішки на роботу? А що 
буде 1-го вересня, коли почнеться 
учбовий рік? Тоді запитань будо 
дуже багато, але відповідей було, 
як говориться, зась…

Дмитро, як завжди, зробив 
тоді розумне обличчя та пообіцяв 
ініціативній групі до 1-го верес-
ня повністю вирішити питання 
транспортного сполучення району 
«Бумажки» з містом.

Закінчилося літо, потім – 
осінь, вже скоро зима, а колапс 
як був, так і є. Люди вимушені 
ходити зранку пішки на роботу, 
чекати на холоді транспорт по 
40–60 хвилин, а в деяких випад-
ках ще більше. Діти вимушені 
на одній нозі їхати до школи 
в переповненому автобусі. Після 
20.00 з центру доїхати до району 
велика проблема: доводиться йти 
на Київську на 11-ту маршрутку 
та їхати по колу… Одним словом, 
вчені створили адронний колай-
дер, а Дмитро Ткачук у Житомирі 
створив транспортний «колапсай-
дер»! Всі ми знаємо, що новий 
начальник ТТУ зламав «схему» 
Ткачука з придбанням нових авто-
бусів у кредит за завищеними ці-
нами та неякісними китайськими 
комплектуючими, не кажучи про 
інші зловживання з боку цього го-
ре-керівника-активіста. Звісно, він 
на це не розраховував, як і на те, 
що його план спочатку прибрати 

конкурентів, а потів купити авто-
буси зазнав краху. Коли терпінню 
жителів настав кінець, Дмитро 
Ткачук як у рот води набрав. Від-
мовився приїхати на громадські 
обговорення, а замість себе при-
слав помічника «віддуватися».

На громадському обговорюван-
ні Дмитро Антонець висловив дум-
ку жителів району: «На сьогодні 
жителі району Паперової фабрики 
констатують факт бездарності та 
невідповідності даного керівника 
займаній посаді та вимагають змі-
нити його на фахового спеціаліста, 
який би припинив нищення тран-
спортної системи міста, а замість 
цього створив якісне сполучення. 
Повернути маршрут «Крошня – 
Паперова фабрика» через Житній 
ринок. Окрім цього незрозуміло, 
навіщо прибирати приватного пе-
ревізника, який платить у державу 
податки, а замість цього втягувати 
міський бюджет у кредитну кабалу 
та дотації на збитковий транспорт, 
який забруднює екологію та має 
низьку якість?»

Саме про це і йшлося на сесії 
міської ради 8 листопада 2018 року, 
коли як депутати, так і представни-
ки громади звинуватили Дмитра 
Ткачука в некомпетентності. Тран-
спортні розбірки в ЖТТУ просто 
вражають всіх та є головним болем 
керівників міста і особливо мера 
в пошуках розв'язання цієї про-
блеми. Але все це нагадує стрічку 
«Розбірки в маленькому Шанхаї». 
Хто дивився цю стрічку, пам'ятає, 
що там перемогло добро, але при 
цьому нічого не змінилося…
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Базарська трагедія: «Треба знати  
і пам’ятати, але головне - розуміти!

Микола Корзун

Зовсім скоро, 
22 листопада, Україна 
пом’яне Героїв Базару: 
97 років тому на пів-
ночі Житомирщини 
відбувалися драма-
тичні і дуже трагічні 
події завершального 
етапу Української на-
ціональної революції 
1917–1921 років.

Саме на Житомирщині завер-
шився майже п’ятирічний період 
боротьби за відновлення україн-
ської державності. Як відомо, ця 
спроба виявилася невдалою, але 
недаремною. Проте події, що 
сталися у селищі Базар суворої 
і холодної осені 1921 року, мають 
особливий, навіть сакральний 
зміст, хоча досі сприймаються 
лише як трагічний фініш учас-
ників Другого Зимового походу 
Армії УНР.

Насправді, то був останній 
подих організованого збройного 
спротиву новій тоталітарній систе-
мі, яка довгі 70 років міцно трима-
ла своїми кігтями понівечене тіло 
українського народу. Це прекрасно 
розуміли організатори та безпо-
середні керівники листопадового 
рейду по території вже Радянської 
України, бо після трагедії під База-
ром спроби збройного повалення 
комуністичного режиму в Україні 
більше не було. Якщо, звичайно, 
не рахувати десятиліття боротьби 
УПА в ході Другої світової війни та 
у перші післявоєнні роки.

Похід міг бути і весняним 
або ж літнім!

Але повернімося до осені 
1921 року. Історики поки що так 
достеменно не відповіли, чому 
саме восени 1921 року одразу три 
групи Армії УНР, сформованої із 
інтернованих у польських таборах 
козаків та старшин, рушили на 
територію Радянської України 
піднімати та «роздмухувати» там 
повстанський рух. Адже справ-
жнє полум’я повстання в Украї-
ні запалало весною, а потім ще 
влітку 1921 року, коли радянські 
продзагони та ЧОНи (печально 
відомі «частиособогоназначения») 
нишпорили по селах і хуторах 
у пошуках зерна та продуктів. Із 
весни 1921 року в Україні активі-
зувалися більше трьох десятків 
повстанських загонів, які нарахо-
вували у своїх лавах до 40 тисяч 

повстанців. Саме влітку 1921-го 
«палав» селянсько-повстанським 
спротивом Холодний Яр, але й 
Полісся, Київщина, Поділля раз-
пораз спалахували також потуж-
ними «вибухами» селянського 
опору. Проте керівництво Укра-
їнської Народної республіки, яке 
на той час перебувало в еміграції, 
відверто прогавило момент най-
більшої напруги та піднесення 
селянського спротиву весною-
влітку 1921-го. Лише листівка від 
створеного у Львові Партизансько-
повстанського штабу за підписом 
Головного Отамана військ УНР 
Симона Петлюри нагадувала се-
лянам України про те, що «треба 
готуватися, треба згуртовуватися», 
але завчасно і без отриманого сиг-
налу вступати у відкриту збройну 
боротьбу не слід. Проте спалах по-
встання, що розгорялося весною-
влітку 1921 року, під осінь відчутно 
згас. Не в останню чергу через те, 
що радянсько-комуністична вла-
да кинула проти повстанців не 
лише додаткові підрозділи загонів 
ВЧК, але передислокувала у при-
кордонні райони десятки тисяч 
військ Червоної Армії. Але все 
те робилося влітку 1921-го, коли 
Партизансько-повстанський штаб 
лише розробляв та узгоджував 
плани, а очільник УНР Симон 
Петлюра пробував узгодити із 
владою Польщі питання щодо 
озброєння тих частин, які збира-
лися в Україну для підтримки та 
поширення повстанського руху. 
Лише у жовтні, коли в Україні 
запалав голод, а повстанці були 
розсіяні по домівках, конкрет-
ний план підтримки повстання 
в Україні було затверджено, і од-
разу ж з’явився наказ про поча-
ток рейдового походу. Три групи 
(Бесарабська, Подільська та Во-
линська) армії УНР наприкінці 
жовтня та на початку листопада 
1921-го року майже синхронно 

перейшли польсько-радянський 
кордон і розпочали узгоджений 
рух на Київ. Щоправда, так звана 
Бесарабська група, яка мала від-
вернути увагу радянських органів 
на півдні України, через кордон 
прорватися так і не змогла і вже 
за три-чотири дні змушена була 
повернутися назад. Але Поділь-
ська група, рушивши від району 
Гусятина, Підволочиська, невдовзі 
пройшла по території Любарсько-
го району, а потім рушила у по-
ліські райони Житомирщини. Тут, 
східніше Радомишля, якраз і мали 
з’єднатися загони Подільської та 
Волинської похідної груп для по-
дальшого наступу на Київ.

Зимовий похід:  
за два тижні – 600 верст

Волинська група під коман-
дуванням генерал-хорунжого 
Юрка Тютюнника вирушила 
в Україну 4 листопада 1921-го. 
У складі Волинської групи було 
дві бригади, хоча чисельний склад 
всього угруповання сягав лише 
912 осіб, а тому бригадами на-
звати напівроззутих вояків, які 
мали не більше 500 гвинтівок, 30 
кулеметів і до сотні кіннотників, 
можна дуже умовно. Але вже пер-
ше село на радянській території 
(Майдан Голишевський) виявило 
здатність партизанської тактики 
наносити ворогу зненацькі уда-
ри. Далі рейд Волинської групи 
пролягав через села нинішнього 
Олевського, Ємільчинського та Ко-
ростенського районів. Середовище 
дослідників-істориків та краєз-
навців поки що так і не створило 
детальної карти із траєкторією 
«Другого Зимового походу», хоча 
у довідниках та наукових повідо-
мленнях вже давно «гуляє» карта-
схема напрямів руху Волинської 
групи із зазначенням основних 
населених пунктів. Загалом козаки 

і старшини під командуванням 
Юрка Тютюнника за двотижневий 
період рейду по території ниніш-
ньої Житомирщини та Київщини 
пройшли близько 600 кілометрів 
шляху. Реально щодня «волинці» 
здійснювали сорокакілометрові 
«марші», постійно вступаючи у бої 
із військами, чекістами, охороною 
залізниць і т. п. Після 11 листопада 
1921-го року, коли колони та обоз 
Волинської групи зупинилися на 
привал у селі Заньки (тепер у Ра-
домишльському районі), вояки 
Юрка Тютюнника відчули «подих» 
потужної армійської сили – у Ра-
домишлі (а також у майже десяти 
селах району) зосередилась 9-а 
Кримська кавалерійська диві-
зія Григорія Котовського, осно-
вною метою якої було оточення 
та знищення Волинської групи 
Армії УНР. Варто зауважити, що 
штаб «котовців» на перших по-
рах був просто приголомшений 
швідкісними діями та напрямами 
маневру українських вояків. Піс-
ля нічного відпочинку у Заньках 
кавалерійські підрозділи дивізії 
Котовського зустріли учасників 
«зимового походу» біля Чайків-
ки і супроводжували аж до села 
Пилиповичі. Лише завдяки вла-
штованій засідці бригади Юрка 
Тютюнника змогли позбутися 
переслідування червоноармійців, 
завдавши котовцям дуже болю-
чих втрат. І одразу ж – переправа 
через Тетерів біля села Городське 
(сучасний Коростишівський ра-
йон), перетин київського шляху 
(у звітах «брест-литовського шосе») 
і коротка зупинка у Войташівці 
(тепер Квітневе). Звідтіля загони 
Волинської групи, маючи в обозі 
до 80-ти поранених вояків, ви-
рушають на Кочерів, Поташню 
і повертають у лісові масиви через 
села Негребівку, Раївку, Кодри, 
Нова Буда. Далі вже була терито-
рія Київщини, де ще теплилася 
надія та сподівання на об’єднання 
із Подільською групою полковни-
ка Палія. Однак біля села Леонів-
ки (тепер – Макарівський район 
Київщини) в умовах снігової не-
годи і якраз посеред ночі загони 
Волинської та Подільської груп 
армії УНР розминулися. Надалі 
така прикрість мала фатальні 
наслідки найпершим чином для 
загонів Юрка Тютюнника. Він 
ухвалює рішення прямувати на 
північ, аби під покровом лісових 
масивів повертатися до радянсько-
польського кордону. Так уночі із 
16 на 17 листопада «волинці» 
зупинилися на свій останній 
привал у селі Малі Міньки (нині 
відселене через радіоактивне за-
бруднення село у Народицькому 
районі). Розвідка та селяни допо-
відали, що у довколишніх селах 
зосередилися численні з’єднання 

радянської кінноти, а тому зран-
ку 17 листопада колона із обозом 
Волинської групи рушила у на-
прямку села Звіздаль. І якраз у цей 
час війська Котовського розпочали 
оточення, а потім атакували вояків 
Волинської групи. Сили були не-
рівні, але найгірше – патрони та 
гранати, якими українські вояки 
успішно відбили перший натиск 
червоної кінноти, швидко закін-
чилися. Далі – розпочалося побо-
їще із застосуванням кулеметних 
«тачанок» та атакою кавалеристів. 
Упродовж бою загинуло близько 
400 вояків Армії УНР. Більше 500 – 
потрапили у полон. Близько сотні 
полонених були тяжко поранені, 
а тому їх добивали, або ж вони 
вмирали самі. На морозі, у снігу, 
бо зима того року виявилася за-
надто ранньою. Усіх, хто міг йти 
самостійно, переправили до села 
Базар. Для суду і, як виявилося, – 
для розправи.

Далі відомо, яким чином 
проходив суд над полоненими 
вояками Юрка Тютюнника. Для 
цього із Києва прибула так зва-
на «п’ятірка», куди «за посадою» 
увійшов і командир кавалерійської 
дивізії Григорій Котовський. Допи-
ти та суд тривали упродовж доби, 
а вже надвечір 21 листопада 1921 
року першу групу зі старшин та 
командного складу Волинської гру-
пи повели на розстріл. Загалом 
розстріли тривали до обіду 22 лис-
топада 1921 року. А розстріляли 
«котовці» 359 вояків-українців. Ще 
42 полонених відправили до Києва 
для подальших слідчих дій, біль-
шість із яких також були страчені.

Уроки минулого:  
пошук істини триває

Сьогодні виникає багато пи-
тань, які важливо порушувати не 
лише напередодні чергової роко-
вини трагедії під Базаром. Гірше 
від того, що сама поминальна по-
дія стає хрестоматійно одноманіт-
ною, а урочистості, мітинги-рекві-
єми, які щороку влаштовуються 
біля Меморіалу у селищі Базар, 
перетворюються у буденно-звичні 
події, на які громада Житомир-
щини (не кажучи вже про всю 
Україну) звертає загалом скром-
ну увагу. Сучасник, споглядаючи 
події 97-ї давності, мало розуміє 
жертовність людей, які не за гроші, 
не за славу, а лише – за Батьківщи-
ну пішли на вірну смерть. Тому 
головним завданням для кожного 
громадянина, який вважає себе 
патріотом країни і поважає її ми-
нуле, є потреба у розумінні всього 
того, що ж сталося під Базаром 
рівно 97 років тому. Адже йдеться 
не про трагедію та розстріл (хоча 
вони були точно), а про щось біль-
ше, величне і святе.
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Прокуратурою 
області здійснюється 
процесуальне керів-
ництво у криміналь-
ному провадженні за 
фактом порушення 
правил безпеки під 
час виконання робіт 
з підвищеною небез-
пекою, що спричи-
нило загибель 8 осіб, 
з яких двоє малолітні, 
у м. Бердичеві.

Як повідомила прес-служба 
прокуратури Житомирської 

області, під час досудового роз-
слідування установлено, що 
посадовці коммунального під-
приємства м. Бердичева підро-
били службову документацію 
щодо проведення періодичного 
прочищення димових каналів 
у багатоквартирному будинку.

Крім цього, не забезпечили 
додержання вимог законодавства 
при проведенні робіт з підви-
щеною небезпекою із газовим 
обладнанням. Такі грубі пору-
шення чинного законодавства, 
технічних вимог та інструкцій 
охорони праці призвели до за-
гибелі в одній з квартир восьми 
осіб, серед яких – двоє малоліт-
ніх, що сталося у березні цього 
року у Бердичеві.

Наразі, за погодженням з про-

куратурою області, трьом особам 
коммунального підприємства по-
відомлено про підозру у скоєнні 
злочину за ч. 2 ст. 272 КК України 
(порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвище-
ною небезпекою, що спричинило 
загибель людей). Також стосовно 
підозрюваних осіб до суду подано 
клопотання про обрання запо-
біжного заходу у виді тримання 
під вартою та відсторонення їх від 
займаних посад.

Додатково: санкція зазначеної 
статті передбачає покарання – об-
меження волі на строк до п'яти ро-
ків або позбавлення волі на строк 
до восьми років, з позбавленням 
права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.

«Житомиртеплоко-
муненерго» має намір 
змінити тариф на 
теплопостачання.

Відповідне оголошення 13 лис-
топада розмістили на сайті Жи-
томирської міської ради.

«Комунальне підприємство 
«Житомиртеплокомуненерго» 
Житомирської міської ради до-
водить до відома споживачів 
інформацію про намір зміни-
ти тариф на теплову енергію 
та послуги з централізованого 
опалення, централізованого по-
стачання гарячої води для на-
селення шляхом коригування 
окремих складових», – йдеться 
в повідомленні.

В оголошенні сказано, що 
метою коригування тарифів, які 
встановлені рішенням виконавчо-
го комітету Житомирської міської 
ради від 17 жовтня, є приведення 
їх до економічно обгрунтованого 
рівня у зв’язку з ростом ціни на 
природний газ та зростанням про-
житкового мінімуму.

Якщо виконавчий комітет 
Житомирської міської ради під-
тримає відповідне рішення, тариф 
для споживачів, будинки яких об-

ладнані приладами обліку, зросте 
на 17,8%, для споживачів, будинки 
яких не обладнані приладами об-
ліку – теж на 17,8%, а гаряче водо-
постачання – на 16,3%.

«Зауваження і пропозиції 
щодо наміру змінити тариф на 
теплову енергію та на послуги 
з централізованого опалення та 
централізованого постачання га-
рячої води шляхом коригування 
вартості природного газу прийма-
ються письмово за адресою під-

приємства: м. Житомир, вул. Ки-
ївська, 48, каб. № 5 протягом 10 
календарних днів», –  йдеться 
в оголошенні.

Нагадаємо, Житомирський ви-
конком під час засідання 17 жов-
тня прийняв рішення про здорож-
чання теплової енергії у місті. Для 
населення тарифи на опалення 
зросли на 12,3%, для бюджетних 
установ – на 6,3%, для інших спо-
живачів – на 6,4%, для релігійних 
організацій – на 16,4%.

Руслан Мороз

МАФи з̀ являються 
у Житомирі, як гриби 
після дощу, причому 
не всі функціонують 
на законних підста-
вах.

У Житомирі на території 
Басейнового управління водних 
ресурсів річки Прип'ять, що зна-
ходиться за адресою: проспект 
Незалежності, 55-а (біля Ма-
линського ринку), не так давно 
з'явився невеличкий МАФ у ви-
гляді кіоску з продажу вуличної 
їжі, так званого стріт-фуду або 
фаст-фуду, це вже як кому більше 
подобається. Як вдалося з'ясувати 
журналістам, ніяких документів 
на встановлення даного об'єкта 
та взагалі будь-якої дозвільної 
документації не існує в природі.

Причому практично вельми 
ґрунтовне будівництво кіоску 
проходило на безпосередній 
території вже згаданого Ба-
сейнового управління водних 
ресурсів річки Прип'ять, що ви-
кликає теж обґрунтовану під-
озру в тому, що все відбувалося 
за винагороду. Також здивувало 
те, що була переварена труба 
газопостачання над кіоском, 
що неможливо було зробити 
без робітників газової служби. 
Але це було зроблено також без 
дозвільної документації.

Вражає неохайність прилеглої 
території та купи сміття, серед 
яких знаходиться цей так званий 

заклад громадського харчування.
Начальник лінійного відділу 

Інспекції з благоустрою міста 
Житомира Олександр Круглий 
так прокоментував цей випадок:

– У межах своїх повноважень 
ми здійснили виїзд на об'єкт за 
адресою: проспект Незалежності, 
55-а. Коли прибули на місце, то 
виявили, що громадянин Укра-
їни, зареєстрований як ФОП, 
самовільно розмістив тимчасо-
ву споруду (МАФ) та виконував 
роботи з благоустрою прилеглої 
території, а саме викладав тро-
туарну плитку. Візуально об'єкт 
планувався для здійснення про-
дажу кави та других напоїв. За 
фактом цих двох порушень, 
а саме – розміщення тимчасової 
споруди та виконання робіт біля 
неї, складено адміністративний 
протокол згідно зі статтею 152-ю 
Адміністративного кодексу Укра-
їни, який направлено на адміні-
стративну комісію з благоустрою. 
Власнику МАФа запропоновано 
власними силами протягом дано-
го тижня здійснити демонтаж та 
надати нам відповідну дозвільну 
документацію.

У разі, якщо власник не ви-
конує наші вимоги, ми переда-
мо дані на об'єкт, його фото- та 
відео фіксацію до департаменту 
містобудування з пропозицією 
включити його в проект рішення 
на демонтаж. Коли таке рішення 
буде прийнято, буде здійснено 
примусовий демонтаж даного 
об'єкта.

На той час, коли наші співро-
бітники виїжджали на місце по-
дії, на об'єкті був безпосередній 
власник даного МАФ, якому і був 
вручений адмінпротокол.

Винними у смерті 8-х осіб  
при пожежі в Бердичеві 
вважають посадовців 
коммунального підприємства

У Житомирі тарифи  
на опалення можуть 
зрости ще на 18%

Нова схема 
захоплення 
земель під МАФи в 
Житомирі без будь-
яких погоджень
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Останнім часом 
поняття сім’ї (яке 
було непохитним 
тисячоліттями) ста-
виться під сумнів, 
перевертаються з ніг 
на голову її основи. 
Те, що завжди було 
основою здорової 
нації, суспільства та 
обов’язковою умо-
вою їх подальшого 
існування, пере-
осмислюється, тим 
самим запускаючи 
механізм її самозни-
щення.

Нові виклики
Міцна родина є осередком 

стабільності та впевненості. 
З давніх-давен саме сім’я забез-
печувала турботу між її члена-
ми, захищеність, можливість 
взаємовідносин, справжньої 
любові. Але зараз ми спостері-
гаємо процес розпаду.

• Рівень розлучень
Україна – на третьому місці 

за кількістю розлучень в Євро-
пі. Пік розлучень відбувається 
в перші роки подружнього жит-
тя. Головним фактором стали 
поспішність і легковажність, 
з якими йдуть до ЗАГСу.

Різні народи переживали і ві-
йни, і епідемії, і стихійні лиха. 
Але суспільство, яке втратило 
відтворення та свою міцну сі-
мейну основу, вироджується 
та зникає. Наприклад, у перші 
500 років існування Римської 
республіки не було жодного 
розлучення. Але згодом рівень 
розлучень та невірності став 
катастрофічним. І коли це все 
та гомосексуалізм вразили всю 
імперію, її падіння не примуси-
ло довго чекати.

• Дитячі будинки та бу-
динки престарілих

В Україні працює понад 750 
закладів інституційного догля-
ду та виховання дітей. І лише 
8% цих дітей мають статус си-
ріт. Рівень відмов від власних 
дітей говорить про загальний 
рівень людяності та моральнос-
ті суспільства. І, як наслідок – 
кількість людей похилого віку 
в будинках престарілих при їх 

живих дітях. Тобто багато хто 
позбавляється дітей, щоб більше 
пожити для себе, і в той же час 
багато хто на старість теж за-
лишається покинутим…

• Насильство в сім’ї
Щороку 600 представниць 

слабкої статі гинуть в Україні від 
домашнього насильства. А 1,1 млн 
українок в рік стикаються з фі-
зичною та сексуальною агресією 
в сім’ї. При цьому понад 3 млн 
дітей щороку спостерігають за 
насильством у сім’ї.

Тільки троє з десяти укра-
їнських чоловіків, обвинуваче-
них у домашньому насильстві 
(що тягне на кримінальний зло-
чин), отримують тюремні термі-
ни. Бо майже 40% працівників 
системи правосуддя вважають 
домашнє насильство приватною 
справою. А 60% впевнені, що 
жертви самі винні.

Люди, які виросли в обста-
новці регулярних сімейних кон-
фліктів, втричі частіше стають 
жертвами або агресорами, ніж 
ті, хто не стикався з подібним 
у дитинстві. Дослідження гово-
рять, що $1, вкладений у про-
філактику, економить $15–20 
подальших витрат, викликаних 
агресією. То ж чи не варто до-
класти зусиль до профілактики 
цих явищ, та чи не окупляться 
вони – як фінансово, так і в долях 
мільйонів українців?

• Просування гендерної 
ідеології

Представники сексменшин 
не здатні до відтворювання. 
Зараз в Україні на 100 помер-
лих – 58 народжених, і це вже 
катастрофа, але йдуть процеси, 
здатні за лічені покоління зни-
щити взагалі суспільство. За-
крита ЛГБТ-спільнота вимирає 
протягом 70 років.

Вибір представників сексмен-
шин – це не лише власний вибір, 
бо ж він відбивається на всьому 
суспільстві, руйнуючи його ко-
ріння. До того ж представники 
ЛГБТ не зупиняються на власно-
му житті, а намагаються активно 
пропагувати цей спосіб життя. 
Поняття свободи повинні ви-
значати ані злодії, ані збоченці, 
але високоморальні люди, здат-
ні впливати і на інших заради 
будування щастя та розвитку 
оточуючих.

Шляхи виживання  
та прогресу

Легше перерахувати пробле-
ми та недоліки, але складніше 

щось зробити задля їх подолан-
ня. Та давайте все ж спробуємо.

• Дошлюбна освіта та сі-
мейні консультації

При ЗАГСах бажано ввести 
курси підготовки до сімейного 
життя. Тоді буде менше легко-
важного ставлення до шлюбу 
та більше зусиль щодо відпо-
відальності в шлюбі, взаємо-
поваги, прощення один одно-
му. А починати треба вже зі 
шкільного виховання, надаючи 
знання про основи міцної сім’ї. 
Також є гарний досвід функці-
онування сімейних клубів, на 
які збираються сімейні пари та 
у вільній атмосфері діляться 
досвідом, дають поради, разом 
вчаться вирішувати конфлікти 
та переймають досвід успішних 
подружніх пар.

• Загальні зусилля
Подолання таких масштаб-

них викликів та загроз можливе 
тільки тоді, коли ми об’єднаємо 
зусилля. Науковці, медики, полі-
тики, релігійні діячі, громадські 
організації, освітяни та інші – 
всім нам потрібна сміливість та 
рішучість задля майбутнього 
України. Міцна сім’я та згубність 
збочень очевидні для всіх, тому 
неважко при бажанні показати 
антинауковість, медичну недо-
цільність збочень, протиріччя 
всім релігіям, протиприрод-
ність, агресивність та інше.

Як добрий приклад консолі-
дації всіх вищеперерахованих 
сфер суспільства задля оздо-
ровлення сімейних цінностей 
можна привести Всеукраїнський 
форум сім’ї, який відбувся в Ки-
єві 14 березня 2018 року. Після 
прийнятої на ньому резолюції 
почали проводитись обласні 
сімейні форуми, щоб на міс-

цях впроваджувати дії щодо 
захисту та зміцнення інститу-
ту сім’ї. Житомирська область 
не залишилась осторонь, тому 
14 листопада 2018 року в Жито-
мирській обласній філармонії 
пройшов Житомирський об-
ласний сімейний форум, де ви-
щезазначені представники сус-
пільства обговорили тему «Сім’я 
в Україні – виклики та завдання» 
задля прийняття та реалізації 
Національної сімейної стратегії.

• Духовність
Релігія є невід’ємною части-

ною суспільного життя. 97,5% 
всіх релігійних організацій 
в Україні – християнського спря-
мування, і це дійсно народна 
релігія.

Позиція Біблії відносно сім’ї 
та моральної чистоти непохит-
на та однозначна. Так, сім’я 
заснована та освячена Богом, 
руйнування її засад є гріхом та 
злочином. Невірність у шлюбі 
неприпустима, а будь-які поза-
шлюбні стосунки та збочення є 
мерзотою. Відповідальність за 
виховання дітей покладається на 
батьків, а в Біблії є багато поста-
нов щодо подружнього життя, 
взаємовідносин. І людина, яка 
відповідально ставиться до Бога, 
буде відповідальною і щодо осо-
бистої порядності.

Тому викладання христи-
янської етики у навчальних 
закладах завжди буде сприяти 
як становленню міцних сімей, 
так і моральності в цілому. Але 
держава, яка нехтує морально-
релігійним вихованням у школі, 
будуватиме в’язниці.

• Справжня толерант -
ність

Якщо брати питання сек-
сменшин, то однією крайністю 

буде їх переслідування, зневага, 
позбавлення прав на роботу, 
образи та інше. Але ще одною 
крайністю буде свобода про-
пагувати аморальність, згубну 
ідеологію, примусове знайом-
ство та вивчення в навчальних 
закладах ідей ЛГБТ. В питаннях 
традиційних засад сім’ї толе-
рантність веде до її знищення, 
тому неприпустима!

Також толерантність не по-
винна виходити за межі демо-
кратичності. Тобто не меншість, 
до того ж аморальна, повинна 
диктувати, як треба всім іншим 
жити! Толерантність не значить 
перестати називати речі свої-
ми іменами. Так, ми сексуальне 
насильство називаємо насиль-
ством, і також сексуальні збочен-
ня треба називати збоченням!

• Законодавча база
Добрі зрушення в цьому 

напрямку зараз відбуваються 
в боротьбі з насильством у сім’ї, 
щодо несплати аліментів. Є гар-
ний досвід інших країн, який 
буде корисний і нам. Так, батьки, 
якім власні діти стають «зайви-
ми», можуть сплачувати на них 
аліменти, якщо ці діти опиня-
ються в дитячих будинках. Та-
кож добре було б ввести подібну 
відповідальність за людей похи-
лого віку, яких позбуваються їх 
діти, відправляючи їх у будинки 
престарілих.

Турбуватися про матерів-
одиначок потрібно,  але не 
створювати умови, за яких деякі 
пари відмовляються від шлюбу 
заради певних пільг. Тому під-
тримка і всілякі програми для 
подружніх пар повинні бути на 
належному рівні.

• Відповідальність
Поступкам беззаконню не 

буде кінця, якщо суспільство 
мовчатиме. Справжня свобода 
передбачає відповідальність 
та вміння твердо стояти на 
моральних принципах. Вона 
сприяє прогресу у всіх сферах, 
і без цього вона буде не свобо-
дою, а вседозволеністю. Тобто 
свободою треба вміти вірно 
користуватися, спрямовуючи 
її на добро – собі, оточуючим, 
всьому суспільству.

Отже, наш шлях до цивілі-
зованого суспільства потребує 
аналізу, роботи над помилками, 
а в окремих питаннях і справж-
нього перезавантаження.

Андрій Лаврентюк
диякон,доктор теології, 
представник Інституту 

Генези, життя та Всесвіту

Основа сім'ї: 
перезавантаження
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Олег Ляшко вимагає від влади скасувати 
захмарні ціни на газ та опалення

Мова єдності. Як зміцнюються  
позиції в українському суспільстві

Лідер РПЛ заявив, що нові 
тарифи кидають до боргової 
ями всю Україну.

Друга чверть стала справжнім крижаним 
випробуванням для школярів з Павлограда 
та Кривого Рогу. Через борги за газ у цих 
містах досі не розпочався опалювальний се-
зон. Замість навчання з 5 листопада малеча 
змушена лишатися вдома. «Дуже холодно. 
Обігрівачів немає. Теплу одежу всю і по дві 
ковдри на себе натягуємо», – бідкається паці-

єнтка Павлоградської міської лікарні № 4 Ганна 
Василівна. Більше 700 тис людей в обох містах 
стали заручниками необґрунтованих тарифів 
на опалення та газ.

“Де українцям взяти гроші на комуналку, 
ліки, продукти харчування, коли не підніма-
ються зарплати, а ціна на газ зростає? Сьогодні 
політика президента і влади фактично прирі-
кає людей на те, щоб заплатити за газ і сидіти 
помирати, бо немає за що купити ліки, чи від-
дати всі кошти за дорогі ліки і сидіти помирати 
в холодній квартирі від голоду і холоду, бо ні 
на що інше не вистачить", – заявив у Верховній 
Раді лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Нещодавно політик особисто пересвідчився 
у комунальній катастрофі, яка спіткала меш-
канців Павлограда, Кривого Рогу, Тернополя 
та багатьох інших міст. Через зависокі ціни 
на газ, опалення та гарячу воду Павлоград за-
боргував державному постачальнику НАК 
“Нафтогаз” 131 млн грн, а Кривий Ріг – за-
хмарні 550 млн грн. У відповідь монополіст 
просто перекрив цим містам газовий вентиль, 
зловтішаючись, що 8,55 грн за куб, які уряд 
встановив з 1 листопада – все ще замала для 
українців ціна. Мовляв, маємо платити за газ 

європейську ціну, яка зараз складає більше 
12 грн за куб.

Загалом по країні ситуація є не набагато 
кращою. За перший же тиждень від початку 
опалювального сезону борги комунальників за 
спожитий газ зросли на 74 млн грн і перетнули 
позначку у 24 млрд грн.

“Влада обманює українців, коли розпо-
відає, що ціна на газ піднялася на 25%. На-
справді – на 78% протягом наступних 2 років. 
При цьому підвищення заробітних плат в уря-
довому проекті держбюджету на наступний 
рік – мінімальне. Воно не покриває інфляцію 
і зростання цін на продукти харчування та 
ліки, – обурюється Олег Ляшко. – Своїм рі-
шенням про підвищення цін на газ президент 
Порошенко і уряд фактично кинув у боргову 
яму мільйони українських громадян”. Політик 
зауважив, що з 1 травня уряд змінив правила 
надання субсидій і таким чином штучно від-
різав від них 3 млн людей.

Влада відверто грабує українців, тому пар-
ламент не має права мовчати, заявив з трибуни 
Верховної Ради Олег Ляшко. Політик пропо-
нує скасувати рішення уряду від 19 жовтня про 
збільшення вартості газу і встановити мораторій 

на будь-яке подальше її підвищення. “Ми ви-
магаємо негайно розглянути і прийняти цю по-
станову та захистити українців від грабіжницької 
політики президента і його влади. Наша команда 
не буде голосувати за жодне інше рішення, поки 
мораторій про підвищення ціни на газ не буде 
прийнятий. Коли влада грабує українців і їм ні за 
що годувати своїх дітей, одягатися та лікуватися, 
бути байдужими – це злочин!», – звернувся до 
парламентарів Олег Ляшко.

Під проектом постанови від Ляшка вже 
підписалися 6 лідерів депутатських фракцій 
і груп. Цей документ став наступним кроком 
РПЛ у боротьбі із високими комунальними 
тарифами. 31 жовтня під Кабміном “радикали” 
провели багатотисячну акцію протесту, а Олег 
Ляшко передав вимоги протестувальників 
особисто до рук прем’єр-міністра Гройсмана.

“Ми вимагаємо від уряду підвищення зарп-
лат, перерахунку пенсій, відновлення держав-
ного контролю за цінами на ліки і продукти 
харчування, встановлення справедливої ціни 
на газ. Сьогодні українці платять за корупцію 
президента Порошенка і його оточення. Досить 
цієї грабіжницької політики!" – підсумував 
Олег Ляшко.

Уже понад 20 років 
9 листопада наша 
країна відзначає 
День української 
писемності та мови.

За традицією цього дня по 
радіо відбувається всеукраїн-
ський диктант, під час якого всі 
охочі можуть перевірити свої 
знання. Ця акція має на меті 
об’єднати громадян навколо 
українського слова. Й останні 
роки мова стабільно залишаєть-
ся тим чинником, який згурто-
вує країну. Після початку ро-
сійської агресії проти України 
позиції української мови значно 
зміцніли як на державному, так 
і культурному та побутовому 
рівнях. Ми зібрали найважли-
віші перетворення.

Мовне законодавство
Взимку цього року Консти-

туційний Суд визнав неконсти-
туційним мовний закон 2012 
року, більше відомий як «закон 
Ківалова–Колесніченка». Після 
цього в законодавстві утворився 
певний вакуум щодо мовного 
питання. Тож у жовтні Верхо-
вна Рада ухвалила у першому 
читанні закон «Про забезпечен-
ня функціонування української 
мови як державної». Документ 
регламентує мовну політику 
в країні і спрямований на регу-

лювання порядку застосування 
української мови як державної 
у суспільних сферах життя: 
освіті, культурі, засобах масової 
інформації.

Мовою освіти  
є українська

Восени минулого року пар-
ламент ухвалив освітній закон, 
який визначив мовою освітнього 
процесу українську. Документ 
передбачає навчання у школі 
державною мовою, при цьому 
залишаючи право кримським 
татарам навчатися рідною мо-
вою, а іншим нацменшинам 
вивчати рідну мову разом із 
українською.

«Кожен громадянин України 
має знати державну мову. Ми 
не можемо лімітувати наших 
громадян. Однак будь-хто має 
право вивчати свою рідну мову. 
Саме українська мова відкриє 
школярам дорогу для вищої 
освіти»,  –  стверджує міністр 
освіти і науки Лілія Гриневич.

Квоти на телебаченні  
та радіо

За останні роки українська 
мова міцно увійшла і в куль-
турний простір. У листопаді 
2016 року були запроваджені 
україномовні квоти на радіо, 
а у жовтні 2017 року – на теле-
баченні. Сьогодні не менше 

35% радіоефіру звучать дер-
жавною мовою. На телебаченні 
україномовні передачі, фільми 
і новини становлять не менше, 
ніж 75%. За даними Нацради, 
з урахуванням двомовних пе-
редач середній фактичний по-
казник українських продуктів 
на телебаченні становить 86%. 
Радіостанції також перевищу-
ють встановлену законом квоту 
в середньому на третину.

Важливим наслідком квот 
стало те, що позиції україномов-
них артистів значно зміцніли. 
Завдяки появі у радіоефірах 
молоді вітчизняні виконавці здо-
були популярність. Як результат, 
вони почали збирати повні зали 
в Україні та своєю творчістю по-
пуляризувати українську у світі.

Розвиток кінематографу
Аби стимулювати розвиток 

українського кіно та анімації, 
останні роки держава ухвали-
ла низку пільг та субсидій для 
кіновиробників. Рік тому були 
внесені зміни до Податкового, 
Митного та Бюджетного кодек-
сів. Кінематографічні товари 
звільнили від оподаткування 
ввізним митом, а уряд вперше 
за всю історію незалежності 
виділив у держбюджеті 1 млрд 
гривень на розвиток українсько-
го кінематографу.

Експерти зауважують, що 
державна підтримка вже дала 
свої плоди. Якщо у 2017 році 

за часткового фінансування 
держави у прокаті з’явилося 33 
фільми, у 2018 році ця цифра 
сягнула 46. Важливо, що україн-
ські фільми не тільки виходять 
на великі екрани, а й мають ве-
ликий успіх. Наприклад, фільм 
«Кіборги» у кіно подивились по-
над 304 тисячі глядачів.

Підтримка  
українського 
книговидання

У грудні 2016 року глава дер-
жави підписав закон про обме-
ження ввезення з Росії книжок 
антиукраїнського змісту. На 
сьогодні до переліку заборо-
нених уже потрапили понад 
200 таких книжок, а загалом 
наклади російських книжок 
на українському ринку змен-
шились майже вдвічі. Водночас 
кількість україномовних видань 
демонструє стабільне зростан-
ня. За даними Книжкової па-
лати, станом на кінець жовтня 
в Україні видано 10,5 тисячі 
україномовних видань, що на 
500 видань більше, ніж торік.

Для популяризації укра-
їнської літератури всередині 
держави та за кордоном було 
створено Український інститут 
книги. Вітчизняні видавництва 
почали активніше працювати 
з невідомими авторами, і, як ре-
зультат, збільшилась кількість 
власних новинок. Ще однією 

ознакою зміцнення позицій 
української книги стало зрос-
тання інтересу читачів. Чого 
лише варта популярність таких 
великих культурних подій, як 
«Книжковий Арсенал» у Киє-
ві і «Форум видавців» у Львові, 
які щороку збирають десятки 
тисяч людей.

Українська у побуті
Згідно із соцопитуваннями, 

українська мова є рідною для 
66% громадян, 55% розмовляють 
нею вдома. Соціологи зауважу-
ють, що мовна ситуація у по-
буті часто залежить від регіону. 
Найбільше розмовляють україн-
ською на заході і на південному 
заході. Проте тенденції щодо 
переходу на державну мову 
у повсякденному житті спосте-
рігаються і у східних та півден-
них регіонах. Цікава ситуація 
склалася у Києві. Опитування 
показало, що кількість жителів 
столиці, які вдома спілкуються 
суто українською, вперше пе-
ревищила тих, хто розмовляє 
російською.

Експерти погоджуються, що 
зміцнення позицій української 
мови є успішним лише завдяки 
комплексному підходу. Важли-
вим є все: від єдиної мовної 
політики на рівні держави до 
кожної україномовної новинки 
у книгарнях.

Центр громадського  
моніторингу та контролю
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Які права гарантуються 
захисникам України?
(Продовження. 
Початок у №№ 40-43)

У межах проекту «Я маю пра-
во» проходить інформаційна кам-
панія «Права захисника». Пода-
ємо відповіді на найпопулярніші 
питання про права захисників 
України, механізми їх реалізації 
та захисту.

Безоплатне отримання  
земельної ділянки

Учасники бойових дій мають 
право на першочергове відведен-
ня земельних ділянок для:

– Особистого селянського гос-
подарства – до 2 га

– Ведення садівництва – до 
0,12 га

– Будівництва і обслуговуван-
ня жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

у селах – до 0, 25 га
селищах – до 0,15 га
містах – до 0,1 га
– Індивідуального дачного 

будівництва – до 0,1 га
– Будівництва гаражів – до 

0,01 га.
Скористатися правом на 

відведення земельної ділян-
ки можна один раз за кожним 
видом діяльності.

Як отримати земельну ді-
лянку?

1. Оберіть земельну ділянку.
Оберіть з ділянок, позна-

чених білим кольором на сто-
рінці http://map.land.gov.ua/
kadastrova-karta.

Перевірте, чи вільна земельна 
ділянка – зверніться до територі-
альних управлінь Держгеокада-
стру або до сільської, селищної, 
міської ради за місцем розташу-
вання ділянки.

2. Отримайте дозвіл на виді-
лення земельної ділянки.

Підготуйте документи:
– клопотання довільної фор-

ми із зазначенням цільового 
призначення земельної ділянки 
та орієнтовних розмірів, графічні 
матеріали із зазначенням місця 
розташування земельної ділянки;

– погодження землекористу-
вача (у разі вилучення земельної 
ділянки, що перебуває у користу-
ванні інших осіб};

– копію посвідчення УБД/ 
копія довідки про участь в АТО/ 
витяг з наказу;

– копію паспорта;
– копію ідентифікаційного 

номера.
Зверніться із документами до 

уповноваженого органу:
– з земель комунальної влас-

ності – до сільських, селищних, 
міських рад;

– з земель державної влас-
ності – до районних держадмі-
ністрацій;

– сільськогосподарського при-
значення державної власності 
у власність або у користування – 
до територіальних органів Держ-
геокадастру.

Продовження  
у наступному номері.

КОЛОНКА

Ольга Сідлецька

Під час чергової 
сесії Житомирської 
міської ради 8 листо-
пада, яка затягнулася 
до самого вечора, було 
прийнято ряд важли-
вих рішень і піднято 
цілу низку проблем, 
які хвилюють містян.

Острівки безпеки на 
проспекті Незалежності поки 
що не облаштовуватимуть

Депутати вирішили поки що 
не виділяти 22 тис. грн з місь-
кбюджету на острівки безпеки 
на проспекті Незалежності. Під 
час розгляду проекту рішення 
«Про внесення змін та доповнень 
до Програми організації безпеки 
руху транспорту та пішоходів 
в м. Житомирі на 2018–2019 роки» 
мер зауважив, що є рекомендація 
зняти з розгляду питання виді-
лення коштів на облаштування 
острівців безпеки на проспекті 
Незалежності.

«У нас в даному проекті є об-
лаштування острівців безпеки 
по проспекту Незалежності. Є 
рекомендація погоджувальної 
ради зняти з розгляду дану про-
позицію», – сказав міський голова 
Сергій Сухомлин. За це питання 
депутати голосували двічі. В ре-
зультаті було вирішено не виді-
ляти кошти на острівки безпеки.

ТТУ купить 50 нових 
тролейбусів за кредитні кошти

10 млн євро візьмуть у кредит, 
аби придбати нові тролейбуси. 
Депутати міської ради під час 
сесії 8 листопада проголосували 
за надання дозволу коммунально-
му підприємству «Житомирське 
трамвайно-тролейбусне управ-
ління» на укладання кредитного 
договору з Європейським банком 
реконструкції та розвитку на 
10 млн євро. Рішення підтрима-
ли 24 депутати міськради. За ці 
кошти збираються закупити 50 
нових тролейбусів для ТТУ, мию-
чий комплект та обладнання для 
обслуговування нового рухомого 
складу. Як розповів заступник 
міського голови Дмитро Ткачук, 

кредитну угоду мають намір 
підписати до кінця року, а також 
оголосити тендер на закупівлю.

На реалізацію проекту, який 
передбачає модернізацію та по-
кращення інфраструктури гро-
мадського електротранспорту 
міста Житомира, планують ви-
тратити 12 мільйонів євро, з яких 
10 млн євро – кредит від Європей-
ського банку реконструкції та роз-
витку, а інші 2 млн євро – грантові 
кошти від Фонду EU NIF.

До Житомирського 
виконкому увійде новий член

Депутати міськради під час 
сесії мали змогу ближче позна-
йомитися з Олександром Шутом, 
на якого було покладено виконан-
ня обов’язків старости села Вере-
си. «На посаді сільського голови 
я пропрацював 16 років, 32 роки 
працюю у місцевому самовряду-
ванні, до того працював головним 
бухгалтером. Після утворення те-
риторіальної громади і приєднан-
ня до міста Житомира покладаю 
надію на те, що у нас буде спільна 
праця. Перш за все, покладаюсь 
на вашу, шановні депутати, під-
тримку в зв’язку з тим, що у нас 
на території села до 2020 року 
депутатів не буде. Запрошую вас 
усіх, хто не був у Вересах, відвідати 
наше село, познайомитися, щоб 
краще можна було працювати», – 
наголосив Олександр Шут.

Також депутати проголо-
сували за введення Олександра 
Шута до складу Житомирського 
виконавчого комітету. Офіційно 
ввести до персонального складу 

виконкому виконуючого обов’язки 
старости села Вереси Олександра 
Шута планують на початку грудня 
поточного року.

Міські депутати дозволили 
продати готель Житомир 
з молотка

Під час 42-ї сесії Житомирської 
міської ради 8 листопада було 
прийнято рішення про привати-
зацію готелю «Житомир» шляхом 
продажу через систему Прозорро.

«У нас є рекомендація бюджет-
ної комісії», – сказав міський голова 
і надав слово Юрію Юзвинському. 
«Сьогодні бюджетна комісія роз-
глядала це питання, і було надано 
позитивну рекомендацію. Старто-
ву ціну погодити на бюджетній 
комісії», – наголосив Юрій Юзвин-
ський. До проекту рішення було 
також додано кадастровий номер 
ділянки, на якій власне і знахо-
диться готель «Житомир».

Нагадаємо, майновий комп-
лекс готелю «Житомир» зна-
ходиться за адресою: майдан 
Перемоги, 6. Його загальна пло-
ща – 10860,40 кв м.

Житомир і Станишівська 
ОТГ підписали меморандум 
про співпрацю

Міські депутати підписали 
меморандум про співпрацю між 
територіальною громадою міста 
Житомира та Станишівською сіль-
ською об’єднаною територіальною 
громадою.

До проекту рішення було 
внесено пункти про співпрацю 

у сферах транспорту і земель-
них відносин. «Погоджувальна 
рада рекомендує включити до 
меморандуму пропозиції щодо 
співпраці у сфері транспортного 
сполучення і земельних відносин, 
а саме – доповнити меморандум 
пунктами 2.4–2.5 у наступній 
редакції: у сфері транспортного 
сполучення шляхом співпраці 
щодо належного транспортного 
перевезення мешканців терито-
ріальної громади. 2.5 – у сфері 
земельних відносин шляхом 
впорядкування меж населених 
пунктів», – повідомила секретар 
міськради Наталія Чиж.

Жителі району  
Картонного комбінату 
вимагають вирішити 
транспортне питання

Від жителів мікрорайону під 
час сесії виступив депутат Іван 
Мартинчук. Він зауважив, що 
напередодні, 7 листопада, було 
зібрання людей, на якому пору-
шувався ряд проблем, зокрема 
і транспортна. Жителі району 
Картонного комбінату скаржать-
ся, що транспортне сполучення 
у їхній мікрорайон бажає бути 
кращим. Люди по 40 хвилин че-
кають на транспорт на зупинках. 
Крім того, як зауважив активіст 
Дмитро Антонець, у мікрорайоні 
є проблеми з благоустроєм. Він 
звинуватив у транспортному 
колапсі у районі профільного 
заступника мера Дмитра Тка-
чука. Врешті вирішили розгляд 
питання винести на засідання 
профільної комісії

Коротко про головне: 
про що говорили на сесії 
Житомирської міськради
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Щоб ваш будинок був гідним, краси-
вим і говорив про вас тільки хороше, по-
трібно серйозно задуматися про дизайн 
ділянки. Тут потрібен індивідуальний 
підхід, поради професіоналів та деякі пра-
вила, які допомагають виконати правиль-
ний дизайн двору приватного будинку.

Важливо відзначити, що гарний ди-
зайн для кожного може бути різним, бо 
на смак і колір, як говориться, товариш 
не всяк. Ви повинні зрозуміти для себе, 
в чому, на вашу думку, виражається краса. 
Є багато факторів, які впливають на вибір 

і переваги:
• Деякі вважають за краще зручність 

і практичність ділянки, інші ж створюють 
дизайн будинку так, щоб вразити сусідів.

• Спосіб життя теж відіграє велику 
роль. Чи часто ви вдома? Або ж ви при-
ходите туди, щоб переночувати?

• А чи є у вас діти? Тоді дизайн бу-
динку і планування будуть виконані так, 
щоб для дітей була ігрова площадка, 
а перебування на ділянці не було трав-
монебезпечним.

• Практично те ж саме можна сказати 

і про домашніх вихованців. Якщо вони є, 
то планування двору буде трохи іншим.

• А чи часто ви запрошуєте до себе 
гостей на барбекю або шашлики? Чи лю-
бите ви відпочивати на свіжому повітрі 
в альтанці на подвір’ї?

Всі ці фактори відіграють важливу 
роль при оформленні двору в приватному 
будинку. Якщо врахувати ці нюанси, то 
можна прискорити сам процес роботи 
і заощадити гроші.

Варто відзначити, що ландшафтний 
дизайн двору безпосередньо залежить від 
розмірів ділянки біля будинку. Чим він 

більший, тим різноманітніше, практич-
ніше, красивіше та багатше можна офор-
мити будинок. Тут ваша фантазія може не 
обмежуватися. А ось з чим потрібно буде 
попрощатися, так це з фінансами. Адже 
чим більше ви хочете зробити у дворі, тим 
дорожче все коштуватиме.

Що стосується оформлення невели-
кого дворика, то в цій справі потрібно 
правильно розставити пріоритети, адже 
все, що ви хотіли б зробити на території, 
може просто не вміститися. Намалюйте 
орієнтовний план того, яким ви бачите 
свій двір.

Облаштовуємо двір 
приватного будинку 
власноруч: ідеї та поради

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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Облаштування доріжок,  
ступенів і клумб двору

Садові доріжки відіграють дуже 
важливу роль в ландшафтному дизайні 
двору. Мало того, що вони виконують 
практичну функцію, яка полягає в ком-
фортному і безпечному переміщенні по 
ділянці, так ще доріжки здатні зонувати 
і декорувати територію перед будинком. 
З чого можна робити доріжки для дво-
ру? Ось кілька варіантів вам на замітку:

• з дерева;
• з плоских і великих каменів;
• з бетону;
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ними. Тут уже все залежить від вашого 
бажання і фантазії. Деякі навіть роблять 
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виглядом.
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У тому випадку, коли ландшафт 
на ділянці горбистий, не поспішайте 
братися за інструменти і вирівнювати 
його. Така боротьба з природою може 
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або в низовині. Така декоративна кон-
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Фонтани, каскади 
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Якщо вам дозволяють фінанси, а тери-
торія досить велика, то ви можете офор-
мити двір по-особливому, помістивши на 
ньому фонтан або штучну водойму. Такі 
конструкції досить часто можна побачити 
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або котеджів. Така тенденція притаманна 
східним стилям, які не обходяться без при-
родних каменів, рослин і води. Недарма 
Японці вважають, що вода – це джерело 
життя і символ гармонії.

Відразу хочемо сказати, що організація 
водойми на ділянці – справа непроста, але 
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правильно підібрати місце, виконати про-
водку комунікацій і сконструювати все тех-
нологічно правильно. Подивіться на фото, 
як красиво невелика водойма вписується 
в дизайн ділянки.

Облаштовуємо альпійську гірку
Альпійські гірки – унікальне і дуже 

красиве місце в дизайні ділянки. Головне 
в її розташуванні – дотримуватися стилю, 
грамотно вибрати місце і підібрати ідеаль-

не поєднання рослинності. Звичайно, ви 
можете звернутися за допомогою до про-
фесійних дизайнерів, але альпійська гірка, 
зроблена своїми руками, буде радувати вас 
набагато більше.

Як правильно облаштувати альпій-
ську гірку, розповідає директор магазину 
квітів і декору «Люба Флора» Валентина 

Францівна Любавіна: «Місце для альпі-
нарію можна вибрати в будь-якій точці 
двору. Головне, щоб воно давало можли-
вість сформувати виразну композицію 
з каміння і рослин, яка матиме гарний 
огляд з різних точок. Ідеальним місцем 
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біля кам`яних або цегляних стін. Каркас 
альпінарію складають камені, підбір яких 
варто здійснювати, виходячи із загального 
стильового і планового рішення двору. 
Форма, розмір і колір каменів відіграють 
велику роль».
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те створювати альпінарій, повинна бути 
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Далі потрібно удобрити грунт подрібне-
ним торфом і гноєм. Потім додайте камені 
по периметру, вони повинні бути різного 
розміру.

Також зверніть особливу увагу на колір 
каменів, адже від цього буде залежати вибір 
посадки рослин. З темним камінням відмін-
но поєднуватимуться рослини зі срібним 
або світло-зеленим листям, а більш яскра-
вому і світлому камінню більше підійдуть 
рослини з темним листям.

Рослинам, які будуть використані 
для створення саду каменів, як правило, 
потрібен хороший дренаж. Після того 
як нижній шар землі осяде, починайте 
укладати наступні.

Який вигляд матиме ваша альпійська 
гірка – це ваша особиста справа, увімкніть 
фантазію і облаштовуйте її на свій розсуд. 
Найбільш популярний варіант – укладання 
гірки кількома ярусами у вигляді конуса. 
Особливо він актуальний на маленькій ді-
лянці і на рівному місці.

Для створення альпійської гірки ви-
користовують принцип «трикутника». 
Рослини висаджують за цим принципом, 
закриваючи невеликі зазори з камінням.

Для альпійської гірки часто вибирають 
для посадки (при умові, якщо у вас досить 
велика гірка) карликову ялинку «Коніка», 
мініатюрну сосну «Нана», тую «Даніка», 
ялівець «BlueCarpet». Можуть бути по-
саджені і листяні чагарники – кизильник, 
хеномелес, барбарис.

Нехай буде світло
Не менш важливо для ділянки і освіт-

лення. Це гарантія вашої безпеки. Та й 
з компанією відпочивати у дворі можна 
буде довше. Вогні здатні внести велику роль 
у загальне сприйняття ділянки.

Для початку слід продумати функціо-
нальність освітлення. Про що йде мова? Це 
підсвічування фасаду будівлі, підсвічування 
тераси, альтанки, проїзди до гаражу, лаз-
ні та головного входу. А вже потім можна 
прикрашати інші елементи. Як радять 
професіонали ландшафтного дизайну, 
освітлення потрібно розміщувати так, щоб 
вночі було чітко видно обриси периметра 
двору, а також способи переміщення по 
ньому. Ось чому деякі підсвічують сходи 
і садові доріжки.

Порада! Щоб не витрачати багато 
грошей на електроенергію, рекомен-
дуємо вам купувати сучасні освітлю-
вальні прилади, що працюють від со-
нячної енергії. Цілий день вони будуть 
заряджатися, а вночі яскраво світити.

Висновок
Як бачите, зробити двір приватного дому 

своїми руками не так вже й складно. Важ-
ливо дотримуватися правил, визначитися 
з плануванням двору і втілити в життя всі 
свої мрії. До того ж ви можете створити на 
ділянці обідню зону, зону відпочинку, зону 
для дітей, встановити мангал або барбекю, 
альтанку і т. д. Все це прикрашає двір біля 
будинку і робить його функціональним. 
Відштовхуйтеся від вільного простору на те-
риторії і від своїх фінансових можливостей. 
Тоді у вас вийде гарний будинок з двором, 
в якому буде жити ще приємніше.
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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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Один из лидеров 
оппозиции Александр 
Вилкул сказал:

«В ответ на требование Оппо-
зиционного блока увеличить сум-
мы выплат семьям при рождении 
ребенка и восстановить выплаты 
госпомощи матерям, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком 
до 3-х лет, власть продавила ре-
шение Конституционного Суда 
о том, что сокращение и отмена 
выплат, которые были приняты 
провластными партиями в 2014 
году, законно, окончательно и об-
жалованию не подлежит».

Он отметил: «В Украине с 2013 
рождаемость упала на 10%. Сред-
ний коэффициент рождаемости 
уже составляет 1,4 – одна целая, 
четыре десятых ребенка на семью. 
А это означает, что наша страна 
вымирает. Вместо того, чтобы под-
держивать рождаемость, поддер-
живать семьи и матерей, которым 
сейчас очень тяжело поднять даже 
одного ребенка, не говоря о двух 
или трех, в связи с постоянным 

ростом цен и тарифов, безрабо-
тицей, обнищанием, власть отме-
нила выплаты и еще и закрепила 
это решением Конституционно-
го Суда, которое в соответствии 
с законодательством, является 
окончательным и пересмотру не 
подлежит».

Напомним, 7 ноября 2018 года 
Конституционный Суд по обраще-
нию Александра Вилкула и еще 
49 народных депутатов выдал 
решение, что отмена выплаты 
пособия по уходу за ребенком до 
достижения им 3-х лет и сокра-
щение размера помощи при его 
рождении – законно.

Вилкул подчеркнул: «То есть 
власть признала законным свои 
действия, которыми постановила 
воспитывать детей в нищете. Я ка-
тегорически с этим не согласен 
и буду с этим бороться. Но мы 
не остановимся, мы пойдем еще 
одним путем – уже подали зако-
нопроект № 9183, в котором, в том 
числе, требуем увеличить размер 
помощи при рождении ребенка 
и вернуть увеличение помощи 
в зависимости от количества де-
тей, как это было до 2014 года».

На своей странице в Фейсбук 
он заявил, что необходимо уста-
новить такие выплаты:

• для 1-го ребенка – 65 детских 
прожиточных минимумов (ПМ) 
(в соответствии с сегодняшним 
уровнем ПМ сумма выплаты мо-
жет составить 100 тыс. грн),

• для 2-го ребенка – 130 дет-
ских прожиточных минимумов 
(в соответствии с сегодняшним 
уровнем ПМ сумма выплаты мо-

жет составить 200 тыс. грн),
• для 3-го ребенка – 200 про-

житочных минимумов (в соответ-
ствии с сегодняшним уровнем ПМ 
сумма выплаты может составить 
300 тыс. грн).

«И мы будем требовать, чтобы 
эти изменения были включены 
в государственный бюджет», – до-
бавил оппозиционер.

Отметим, согласно закону 
«О предотвращении финансовой 

катастрофы и создания предпо-
сылок для экономического ро-
ста» № 1166 от 27.03.14, с 1 июля 
2014 года соответственно в 1,5 
и 3 раза сокращены выплаты 
государственной социальной 
помощи при рождении второго 
ребенка – с 61 920 гривен до 41 280 
гривен, и третьего и последую-
щих детей – со 123 840 до 41 280 
гривен. А 1 июля 2015 года были 
полностью отменена выплата го-
сударственной помощи матерям, 
находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-х лет.

Если оценивать сокращение 
размера государственной соци-
альной помощи при рождении 
в валютном эквиваленте, то на се-
годня по сравнению с серединой 
2014 года социальная помощь при 
рождении 2-го ребенка сократи-
лась в 5,3 раза (с 61 920 грн, что по 
курсу 8 грн/дол. составляло 7740$ 
до 41 280 по курсу 28,2 грн/дол. – 
1463$), а при рождении 3-го 
и последующих детей – в 10,6 
раза (со 123 840 грн, что по 
курсу 8 грн/дол. составляло 
15480$,  до 41 280 по курсу 
28,2 грн/дол. – 1463$).

Власть судом не дала Оппозиционному блоку 
увеличить выплаты при рождении ребенка

Україна піднялась у рейтингу легкості 
ведення бізнесу. Чому це важливо?

В останній день 
жовтня Світовий 
банк опублікував 
свіжий рейтинг лег-
кості ведення бізнесу 
DoingBusiness‑2019.

Відповідно до нього Україна 
посіла 71 місце із 190, покра-
щивши свій минулорічний по-
казник на 5 сходинок. Завдяки 
чому країна показала прогрес 
і які практичні наслідки між-
народна оцінка має для укра-
їнського бізнесу, аналізували 
наші експерти.

Поступове зростання
DoingBusiness – це щорічний 

рейтинг, який оцінює простоту 
здійснення підприємницької 
діяльності у різних країнах 
світу на основі 10 показників. 
Цьогорічний рейтинг очолює 
Нова Зеландія, далі йдуть Сін-
гапур і Данія. У цих країнах 
найпростіше відкрити бізнес, 
захистити свої права й отрима-
ти доступ до звітності.

Попри те, що Україна роз-
міщується у середині списку, 

позиція держави стабільно 
зростає. Загалом за останні 5 
років наша країна піднялась 
на 41 сходинку: з 112 місця 
у 2014 році до 71-го у 2019-му.

Так само зростання Україна 
демонструє і за окремими ка-
тегоріями. За даними експертів 
Світового банку, тільки за остан-
ній рік країна значно поліпшила 
свої позиції за показниками за-
хисту міноритарних акціонерів, 
піднявшись з 81 на 72 сходинку. 
Також був спрощений процес 
отримання дозволів на будівни-
цтво, завдяки чому країна під-
нялась з 35 на 30 місце.

Крім того, покращилась 
ситуація у галузі міжнародної 
торгівлі. За словами міністра 
економічного розвитку Степана 
Кубіва, автомобільні запчасти-
ни були виключені з переліку 
товарів військового значення, 
що полегшило процедуру їх 
імпорту. Таким чином, Украї-
на просунулась з 119 місця на 
78. Україні також спростили 
процедуру суперечок щодо 
виконання контрактів, що до-
зволило переміститися за цим 
показником з 82 на 57 позицію.

« П о к а з н и к и  р е й т и н г у 
DoingBusiness –  це фактори, 

які практично повністю зале-
жать від дій та рішень влади. 
Саме це перетворило рейтинг 
на важливий KPI для урядів 
країн, що розвиваються. Біль-
ше того, цілий ряд показників 
рейтингу Doing Business є ба-
зою для обрахунку інших еко-
номічних рейтингів, що ство-
рює тривалий репутаційний 
ефект», –запевняє голова Офісу 
ефективного регулювання Олек-
сій Гончарук.

План подальшої роботи
Експерти зауважують, що 

особлива цінність рейтингу 
Світового банку у тому, що він 
аналізує не лише покращення 
у галузі ведення бізнесу, а й від-
значає слабкі сторони економі-
ки. Так, укладачі рейтингу від-
значають, що Україні ще варто 
працювати над вдосконаленням 
системи сплати податків, спро-
щенням реєстрації бізнесу та 
доступом до кредитів.

З оцінкою міжнародних 
експертів погоджується і Пре-
зидент Петро Порошенко. Під 
час зустрічі з представниками 
вітчизняного та іноземного 
бізнесу глава держави заявив, 
що нинішні позиції України 

в рейтингу є «приводом для 
обережного оптимізму», але 
попереду ще багато роботи. По-
рошенко наголосив, що надалі 
країна буде прагнути увійти до 
топ-50 DoingBusiness.

«Звичайно, ми на цьому 
не зупинимося. Знаю, ми за-
слуговуємо кращого і вміємо 
краще», – підкреслив Президент.

Задля подальшого зростан-
ня у рейтингу експерти назива-
ють обов’язкову імплементацію 

нещодавно прийнятих законів: 
Кодексу про банкрутство та за-
кону щодо «єдиного вікна» на 
митниці.

Економісти погоджуються, 
що позиція країни у рейтин-
гу – це не просто цифра. За нею 
криються тисячі робочих місць, 
розвиток малого та середнього 
підприємництва, а також вели-
кі міжнародні інвестиції.

Центр громадського  
моніторингу та контролю
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Афера на 800 тисяч: як житомирські 
чиновники зруйнували і «розпиляли» 
проект «Безпечне місто»

Руслан Мороз

Ні для кого не 
секрет, що фраза 
з відомого серіалу 
«Гра престолів», яка 
звучить як «зима 
близько», у Житомирі 
сміливо можна пере-
фразувати на «вибори 
близько». Популізм 
чиновників усіх рів-
нів просто зашкалює.

Обіцянки-цяцянки сиплють-
ся, як з рогу достатку, наліво 
і направо. Тому і міській владі 
Житомира займатися популіз-
мом і «космічними» проектами 
не вперше. А насправді справи 
розходяться з «казками» і кругом 
присутні тільки шкурні інтереси.

І навіть на таких проектах, як 
«Безпечне місто», які робилися 
більше за ініціативою ряду під-
приємців і приватних інвесторів, 
міські чиновники розробили та 
запустили свої «схеми». Одним 
словом, навіть там, де йде бороть-
ба зі злочинністю, заробити на 
цій злочинності, так би мовити, 
раз плюнути.

«Жаба» і тут намалювалася: 
з'явилися схеми відмивання бю-
джетних грошей, тиск на бізнес, 
незакриті борги за давно виконані 
роботи, поширення неправдивої 
та недостовірної інформації.

Сьогодні житомиряни мо-
жуть зі скорботою спостерігати, 
як розпилюється і вмирає на-
стільки інноваційний проект, як 
«Безпечне місто», який повинен 
працювати на благо безпеки на-
шого міста і житомирян, проект, 
який компанія «BSI-Group» допо-
могла реалізувати, виправивши 
всі проектні помилки «професі-
оналів», проект, який народився 
і був реалізований більше на 
ентузіазмі, на даний час просто 
вбитий міськими чиновниками.

Проект «Безпечне місто» 
був найкращим інноваційним 
проектом року в Україні, не мав 
і зараз не має за багатьма пара-
метрами і технологіями аналогів 
в Україні та й за кордоном. Ком-
панія-інтегратор неодноразово 
намагалася вирішити питання 
шляхом переговорів, в тому числі 
публічно, але це виявилося до-
сить «незручно» для мерії, яка 
на жодні публічні перемовини 

не з’явилась, натомість розпочала 
висувати надумані звинувачення 
щодо втручання в роботу системи 
та її незахищеність, в тому числі 
порушуючи закони, надаючи не-
правдиві свідчення.

На сьогодні в місті не пра-
цює половина камер, а архівних 
записів взагалі майже немає, 
устаткування не обслуговується 
кваліфікованим персоналом і фа-
хівцями – це результат самостійно-
го обслуговування комунального 
підприємства «Міський інформа-
ційний центр» (далі – КП «МІЦ»).

Керівник КП «МІЦ» під пря-
мим патронатом міського голо-
ви та його радника під виглядом 
самостійного обслуговування 
роздув фонд заробітної плати 
КП та ще й вимагає додаткового 
фінансування на 60–70% більше, 
ніж було раніше (попередні суми 
обслуговування можна знайти 
в «Прозорро»).

Обслуговування, а якщо точ-
ніше, то відмивання бюджет-
них коштів тепер дуже зручно 
робити через близькі компанії 
і ФОП, без всяких «Прозорро», 
без будь-якого досвіду, вимог до 
компанії, наявності сертифіко-
ваного персоналу і устаткування 
і т. д. А найчастіше це взагалі від-
бувається на папері.

При цьому мер міста Сергій 
Сухомлин продовжує заявляти: 
«Я вже казав, що вартість об-
слуговування була в кілька разів 
більшою, ніж та, яку нам запро-
понували».

А в підсумку директор КП 
«МІЦ» Валентин Харченко про-
сить у депутатів на депутатських 
комісіях 850 тис. грн. на «Безпечне 
місто», потім, після коригування 
на сесії, близько 700 тис. грн. І це 
тільки на другий квартал і з ура-
хуванням обслуговування ТІЛЬ-
КИ 75 КАМЕР, але ж їх понад 120 
штук – за решту просить доплату!

На сьогодні насправді обслу-
говування не ведеться, і ні полі-
ція, ні СБУ не можуть користува-
тися системою в повному обсязі 
і постійно скаржаться на систему, 
від якої вже мало толку.

Модулі автоматичного визна-
чення номерів та осіб на сьогодні 
також відключені. Чиновники 
міської влади заявляють, що такі 
модулі аналітики взагалі не по-
трібні! Це ж просто нонсенс! Для 
цього система і розроблялася та 
створювалася!

І на той час, коли з'ясовується, 
що половина камер не працює, 
а архівів немає (а повинно забез-
печуватися 30 діб архіву), деякі 
лінії зв'язку знаходяться в неро-

бочому стані, їх навіть ніхто не 
ремонтує, директор КП «МІЦ» 
Харченко під патронатом своїх 
босів виводить бюджетні гроші 
через ФОПи, без будь-яких тен-
дерів і «Прозорро». Та ще й цього 
виявилося мало! Він просить те-
пер ще 700 тис. грн. Апетит при-
ходить під час їжі, тобто розпилу 
бюджету міста…

Повторюємо, але ТІЛЬКИ ЗА 
75 КАМЕР вимагають 700 000 грн, 
та й просять ще доплатити!

Як розповів директор «BSI-
Group» Олександр Безпалюк, 
їхня компанія, яка розробила 
і впровадила систему «Безпечне 
місто» в Житомирі, продовжує 
займатися аналогічними проек-
тами в інших містах. Місто має 
грошовий борг перед компанією 
«BSI-Group» за фактично викона-
ну роботу з 2016 року. Компанія 
«BSI-Group» надавала аутсорсин-
гові послуги з обслуговування 
системи відеоспостереження 
(зовнішні послуги, при яких КП 
«МІЦ» забезпечувало виключно 
роботу операторів).

Згідно з договорами послуги 
були прописані дуже жорстко: 
досвід роботи не менше 10 ро-
ків, аналогічні проекти, наявність 
навченого персоналу, наявність 
ІТ-сертифікатів, фахівців із сис-
тем, службовий транспорт, об-
ладнання для обслуговування 
оптичних ліній зв'язку, мереж, 
обладнання діагностики, ін-
струмент, резерв по камерам та 
іншого обладнання і т. д. Термін 
реагування на несправність та 
відновлення системи складав до 
4-х годин, архівні дані зберігалися 
протягом не менше 30 діб. І все 
так і працювало.

Згідно з «Прозорро» сума об-
слуговування складала 25 тис. грн 
в місяць з урахуванням ПДВ, 
а фактично без вирахування по-
датку прибуло 20 833 грн на мі-
сяць. За цю суму кваліфікований 
персонал компанії «BSI-Group» 
обслуговував і забезпечував 
безперебійну роботу системи, 
а саме:

• більше 120 камер по міс-
ту (в т. ч. громадські зупинки + 
ОСББ, які підключили свої ка-
мери до «Безпечного міста», + всі 
камери з міських лікарень + каме-
ри підприємців, які підключили 
камери «нічних об'єктів торгівлі» 
до «Безпечного міста»);

• внутрішні станції моніто-
рингу КП «МІЦ» (5 станцій опе-
раторів);

• всі сервери, софт і вся теле-
комунікаційна техніка і інфра-
структура КП «МІЦ»;

• понад 60 вузлових телеко-
мунікаційних шаф розподіленої 
мережі «Безпечне місто» по всьо-
му місту;

• зовнішні станції моніто-
рингу для операторів (2 станції 
Патрульної поліції, 1 станція 
міськвідділу поліції, 3 станції об-
ласної Нацполіції, 2 станції СБУ, 
1 станція Міськсвітла, 1 станція 
ЖДТУ + підключення в мерії);

• місту було безоплатно за-
пропоновано та встановлено 
і працювала понад одного року 
система автоматичної фіксації та 
визначення, пошуку номерів ав-
томобілів на всіх виїздах з міста.

Все це безперебійно працю-
вало, кваліфіковано та вчасно об-
слуговувалося та підтримувалося 
за 20 833 грн на місяць. І завдяки 
цьому мали офіційний результат: 
«…за цей час вдалося розкрити 
понад дві сотні тяжких злочинів 
та тисячі дрібних правопорушень 
і ДТП …».

Презентація системи пройшла 
з великою помпою на багатьох 
телеканалах України. Виступили 
і «засвітилися фейсом» всі топ-
чиновники Житомира, ну а резуль-
тату зараз – нуль цілих, нуль деся-
тих. Правоохоронці скаржаться, 
що не можуть повноцінно корис-
туватися системою, КП «МІЦ» не 
може забезпечити архіви та якість 
роботи системи. Половина системи 
взагалі не працює в зв'язку з від-
сутністю кваліфікованих фахівців 
і купленого софту. При цьому на 
КП зараз використовується нелі-
цензійне програмне забезпечення 
і проводиться «відкат» дати серве-
рів назад, щоб створити видимість 
нормальної роботи та показувати 
наявність нібито заражень з камер 
на екранах.

А тим часом мер Житомира Сер-
гій Сухомлин продовжує керувати 

процесом і неодноразово заявляти 
про те, що «вартість обслуговування 
була в кілька разів більшою, а ось 
зараз ми зекономимо».

Виявляється, що аналітика 
та інновації нашому місту не 
потрібні, на робочих групах рад-
ник мера Олександр Черняхович 
просуває установку аналогових 
систем і відеореєстраторів як по 
місту, так і у школах, садках та 
інших об'єктах.

А тим часом за обслугову-
вання 75 камер просять майже 
700 тисяч гривень за 2 квартали 
замість 150 тисяч – це арифмети-
ка, яка повністю влаштовує мера 
та його оточення.

Що стосується «BSI-Group», то 
через надумані заяви в поліцію 
їх спробували відсторонити від 
участі в проекті, перестали за-
прошувати на робочі групи за 
особистою вказівкою радника 
мера, тому що є багато питань, 
на які не хочуть і не можуть від-
повісти в мерії. Вигадали навіть 
«втручання в систему відеоспос-
тереження» та вилучили за допо-
могою поліції частину серверів 
і телекомунікаційної техніки. За-
раз витрачається час і гроші на 
суди і листування та отримання 
пояснення зі слідством, яке вже 
триває півроку.

Всі тягнуть час. А страждають 
житомиряни, тому що «розпи-
люються» наші гроші, з наших 
кишень, з наших податків. Але 
для чиновників будь-якого рангу 
державний бюджет давно став 
«рідною кишеню», з якої вони 
тягнуть гроші та не обтяжують 
себе зобов’язаннями, щоб про-
звітуватися, куди пішли кошти.

Головне – більше популізму та 
видовищ, а народ усе «схаває»… 
Новий рік незабаром, та й вибори 
близько!
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ЮНЕСКО відзначило Міжнародний 
день припинення безкарності  
за злочини проти журналістів

Руслан Мороз

З 2006 до 2017 року 
у світі вбито понад 
1000 журналістів.

Уперше 2017 року більшість 
журналістів (55%) було вбито 
в країнах, де немає збройних 
конфліктів. Безкарність щодо 
злочинів проти журналістів кри-
чуща: лише одна справа з десяти 
доходить до суду.

Ці висновки навод яться 
в останній Доповіді ЮНЕСКО 
про безпеку журналістів і за-
грозу безкарності, опублікованій 
з нагоди Міжнародного дня при-
пинення безкарності за злочини 
проти журналістів 2 листопада 
2018 року.

Організація Об'єднаних На-
цій відзначає Міжнародний 
день припинення безкарності 
за злочини проти журналістів 
з 2013 року. Дату обрано на по-
шанування пам'яті двох фран-
цузьких журналістів – Жіслeна 
Дюпона і Клода Верлона, яких 
вбили в Малі 2 листопада 2013 
року. Цей день дає можливість 
оцінити результати зусиль, спря-
мованих на гарантування безпеки 
журналістів під час виконання 
ними службових обов'язків, а та-
кож на боротьбу з безкарністю за 
злочини, жертвами яких часто 
стають працівники ЗМІ. У по-
передні роки досягнуто певного 
прогресу в підвищенні обізна-
ності громадськості з цих питань. 
Проте наведені цифри нагадують 
про потребу й далі працювати 
над тим, аби пролити світло на 
вчинені злодіяння.

182 журналісти загинули під 
час виконання своїх службових 
обов'язків у 2016–2017 роках. Цьо-
горіч ЮНЕСКО зареєструвала 
86 убивств журналістів у період 
з 1 січня по кінець жовтня 2018 
року. Більш того, саме місцеві 
репортери, які проводять розслі-
дування на теми корупції, кримі-
налу та політики, становлять 90% 
журналістів, убитих 2017 року. 
Проте ці вбивства висвітлюються 
в ЗМІ набагато рідше, ніж заги-
бель іноземних журналістів.

Як повідомляють у Наці-
ональній спілці журналістів 
України, у спеціальній доповіді 
ЮНЕСКО «Безпека журналістів 
та небезпека безкарності» (2018) 
до списку зі 1010 загиблих у світі 
протягом 2006–2017 років журна-
лістів, включено 10, які загинули 

на території України. Зокрема, 
це В’ячеслав Веремій, Сергій Ні-
колаєв, Олесь Бузина (Україна), 
Андреа Роккеллі (Італія), Андрій 
Миронов, Ігор Корнелюк, Антон 
Волошин, Анатолій Клян, Андрій 
Стенін (РФ), Павло Шеремет. Се-
ред 10 згаданих загиблих журна-
лістів більшість – представники 
російських ЗМІ, які 2014 року 
перебували в зоні бойових дій, 
спричинених початком окупації 
Донбасу.

В Національної спілці журна-
лістів України з нагоди Міжна-
родного дня боротьби з безкарніс-
тю за злочини проти журналістів 
1 листопада відбулися громадські 
слухання «Фізична безпека жур-
налістів і свобода слова в Україні». 
Учасники громадських слухань 
з сумом констатували реалії стану 
безпеки журналістів в Україні:

– високий рівень фізичної 
агресії до журналістів;

– масову бездіяльність слід-
ства, відсутність ефективного 
розслідування злочинів, скоєних 
проти працівників ЗМІ;

– відсутність належного пока-
рання судами злочинців, які ско-
їли злочини проти журналістів;

– ігноруються навіть найре-
зонансніші злочини: відсутній 
прогрес у розслідуванні вбивства 
Павла Шеремета, не покарані 
вбивці В’ячеслава Веремія (ор-
ганізатор убивства дістав вирок 
лише під тиском громадськості), 
немає прогресу в справі відпо-
відальності замовників вбивства 
Георгія Гонгадзе;

– системне небажання влади 
вирішувати проблему безкарнос-
ті, ігнорування справедливих ви-
мог журналістської громади;

– неефективність наявних 
форм співпраці медіаорганізацій 
з силовиками і владними органа-
ми; попри багаторічну співпрацю 
немає прецедентів справедливого 
покарання злочинців;

– зневіру журналістів, що від-
повідні державні служби зможуть 
їх захистити, знайти і справедли-
во покарати злочинців;

– зростання прихованої зло-
чинності;

Учасники громадських слу-
хань звернулися до уряду з ви-
могами негайного публічного 
звіту Генерального прокурора 
України та міністра внутрішніх 
справ України щодо розслідуван-
ня найбільш резонансних злочи-
нів, скоєних проти журналістів. 
Президент Порошенко в День 
журналіста 6 червня 2017 року дав 
обіцянку організувати публічний 
звіт силовиків з розслідування 

вбивства Павла Шеремета. Сус-
пільство досі чекає. Вже 9 років 
в Україні не було парламентських 
слухань щодо стану безпеки жур-
налістів і свободи слова в Україні. 
Час для цього настав. Журналісти 
також нагадали, що вже другий 
рік голова парламенту Парубій 
ігнорує справедливу вимогу жур-
налістів і рішення Комітету ВР 
з питань свободи слова поставити 
на голосування у Верховній Раді 
питання про проведення таких 
слухань. Це точно визначає, хто 
в залі парламенту є ворогами 
свободи слова.

Вже від січня минулого до 
початку жовтня цього року На-
ціональна спілка журналістів 
України зафіксувала 143 випадки 
фізичної агресії проти співробіт-
ників медіа, із них 64 припадають 
на минулі дев’ять місяців.Попри 

відсутність смертельних випад-
ків цього року серед журналістів 
в Україні, громадські організа-
ції зафіксували кілька десятків 
фізичних атак, погрози, тиск 
і спроби перешкоджання їхній 
роботі. Серед цих інцидентів до 
суду передали тільки 14 справ, 
а решта або закриті, або обліко-
вані як звернення громадян, або 
щодо них триває розслідування, 
розповів голова НСЖУ Сергій 
Томіленко.

«Об’єктами нападів стають 
журналісти-розслідувачі та ті, 
що працюють із резонансними 
темами. Окремою тенденцією 
є напади активістів радикаль-
них організацій і на редакції 
медіа, і самих журналістів. Це 
відбувається не тільки у Києві, 
а й у регіонах. Як приклад можу 
назвати побиття головного ре-
дактора однієї з районних газет 

на Чернігівщині за публікацію, 
яка не сподобалась радикальним 
громадянам», – каже він.

– Про тенденції щодо розслі-
дування агресії проти журналіс-
тів говорити насправді складно, 
тому що не проводилося відпо-
відних досліджень. У деяких 
справах є об’єктивні чинники, 
які зумовлюють нешвидкий 
розгляд. Наприклад, особу на-
падника встановили, вона пере-
буває у розшуку, не можуть її 
знайти. У деяких випадках слід-
чі не можуть просунутися далі 
від якоїсь слідчої дії, але перед 
тим робили все, що могли. Але 
у деяких випадках дійсно адво-
кати фіксують певний саботаж, 
коли не вноситься одразу запит 
у реєстр досудових розслідувань, 
якийсь час проходить – слідчий 
нічого не робить, і знову треба 
звертатися до суду, щоб змусити 

його щось робити.
Заступник голови моніторин-

гової місії ООН з прав людини 
Бенджамін Моро серед порушень 
прав медійників в Україні нази-
ває, зокрема, відсутність про-
гресу у справі про поширення 
персональних даних журналістів 
сайтом «Миротворець», а також 
переслідування таких людей, як 
житомирський блогер Василь Му-
равицький, звинувачений у дер-
жавній зраді. За словами Моро, 
той провів 11 місяців в ізоляторі, 
а тоді опинився під домашнім 
арештом, а на його адвоката в залі 
суду напали радикали.

Муравицький минулого року 
також потрапив до звіту організа-
ції «Комітет захисту журналістів» 
(CPJ) про кількість ув’язнених 
за свою діяльність медійників. 
Окрім того, до цього переліку 
потрапив утримуваний у Росії 
український журналіст Роман 
Сущенко разом із чотирма ін-
шими представниками ЗМІ, 
ув’язненими в Росії. Окрім того, 
наразі не може покинути терито-
рії анексованого Росією Криму ін-
ший український медійник – Ми-
кола Семена, засуджений умовно 
за звинуваченнями у публічних 
закликах до порушення терито-
ріальної цілісності Росії, які сам 
журналіст відкидає.

Таким чином, медійна спіль-
нота лише може с сумом конста-
тувати факти збільшення агресії 
проти журналістів і свободи сло-
ва в України та повну відсутність 
бажання влади хоч в будь-який 
спосіб вирішити цю проблему. 
Особливо це стосується часу, коли 
наближаються вибори та тиск на 
журналістів значно зростає.

 На фото: Бенджамін Моро - заступник голови 
     Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні
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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

• GЕРСОНАЛ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА ЛЮДЬМИ 
ПОХИЛОГО ВІКУ В ЯКОСТІ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ. РОБОТА 
НА ДОМУ І В ЛІКАРНІ. ЗАРПЛАТА ВІД 12 000ГРН 
0660271662.

АВТОСЛЕСАРЯ. ДОСТОЙНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ЗАРП-
ЛАТА. 0675488050

• АСЕНІЗАТОРНА ВАКУМНА ЦИСТЕРНА ДЛЯ СПЕ-
ЦАВТОМОБІЛІВ, З ПОТОВЩЕНОГО МАТЕРІАЛУ І ВИ-
СОКОМІЦНОЇ СТАЛІ, 2-16 КУБІВ, ПЕРЕОБЛАДНУЄМО 
ВАШ АВТОМОБІЛЬ ПІД АСЕНІЗАТОР УРАЛ, ЗІЛ, ГАЗ, 
МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, КАЗ, ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВА. 
0990389637

ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИ-
КАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. 
ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА 
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. 
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

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

ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ НА ВИРОБНИ-
ЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВ-
СЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАН-
НЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА 
ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. 
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

•	Виробнику с/г	техніки	(Одеса)	потрібні	з	навчанням:	
різник	металу,	оператор	верстатів	з	ЧПУ,	автоклавни-
ця,	формувальник,	плавильник,	зачисник-наждачник,	
шліфув.,	свердл.,	стропал.	ЗП	висока.	Надаємо	гур-
тожиток.	0504927524

•	Виробнику с/г	техніки	(Одеса)	потрібні:	підсобний	
робочий,	вантажник,	зав.складу,	диспетчер	цеху,	май-
стер	цеху,	токар,	зварювальник,	контролер	ОТК,	слю-
сар-ремонтник,	інші.	ЗП	висока.	Надаємо	гуртожиток.	
0504927524

ВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ ЭКОТАКСИ+. ОФИЦИ-
АЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ЗАРАБОТНАЯ ПЛА-
ТА-СТАВКА+%. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ. 
0675488050

ВОДИТЕЛИ (КАТ.В) И ОДНОВРЕМЕННО МОНТАЖ-
НИКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК 
РАБОТЫ. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 
0675488050

ВОДІЇ КАТ. Е (ДАЛЕКОБІЙНИКИ). РОБОТА ПО ТЕ-
РИТОРІЇ УКРАЇНИ. З/П 11 % ВІД ФРАХТУ + ДОБОВІ. 
СТРОГИЙ ОБЛІК ПАЛИВА. ДЗВОНИТИ З 9-00 ДО 
18-00. 0734379994

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

ГРУЗЧИК. ДОСТОЙНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050

•	Для роботи	на	будівництві	в	Київ	потрібні	монтаж-
ники,	монолітники,	арматурники,	різноробочі,	прораб,	
кошторисник.	Компанія	надасть	житло	іногороднім.	
0973297339,0689290102

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

КУХАРІ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. 
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПО-
МАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАР-
ЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД 
СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. 
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН В ПРИ-
ВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. ДЕТАЛІ ЗА 0976626417

МИЙНИКИ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ НА ХАРЧОВЕ 
ВИРОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. 
Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО 
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. 
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧ-
КО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

•	Оператори пилорами	з	д/р	на	деревообробне	під-
приємство	(Київська	обл.,	Вишгородський	р-н,	с.	Катю-
жанка).	З/п	від	14000	грн	(від	виробітку).	Іногороднім	
надаємо	житло.	Можливо	вахта.	0674443630

•	Операторів виробничої	лінії	з	навчанням	запрошує	
автомобільний	завод	(Закарпаття),	надаємо	житло.	ЗП	
8000	-	12	000.грн	0986293979

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	Чехія,	
Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	14000-52000.	Л.ДСЗ-
АЕ637118-16.03.15.	0979391431,0662731011
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ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО В НОВЫЙ ДЕЛИКАТЕС-
МАРКЕТ. ГИБКИЙ ГРАФИК-7/7. ДОСТОЙНАЯ ЗАРП-
ЛАТА. 0675488050

ПОМІЧНИК КОМІРНИКА НА ВИРОБНИЦТВО НА-
ПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. 
Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО 
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. 
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧ-
КО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

ПОРТНИХА ДЛЯ РАБОТЫ В ШВЕЙНУЮ МАСТЕР-
СКУЮ. ПГТ. НОВОГУЙВИНСКОЕ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
СДЕЛЬНАЯ,ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 0985008108

•	Прасувальнини, слюсарі-механіки,	водії,	різнороби,	
вантажники.	Житло	б/к.	ЗП	12-16	т.	Київ.обл,	с.Щасливе.	
0932964393

•	Продам дизельне	паливо.	0685177367

•	Продам пшеницю	і	ячмінь.	0685177367

•	Продам трактор	МТЗ-82.	0685177367

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

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

РІЗАЛЬНИКИ М‘ЯСОПРОДУКТІВ НА ВИРОБНИЦТВО 
НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. 
Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО 
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. 
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧ-
КО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

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

•	Робота на	новому	сучасному	заводі	у	м.	Ужгород!	
Без	досвіду!	Оф.	працевлаштування!	Повний	соц.пакет.	
Поселення,	обіди	за	рахунок	компаніі.	Чол./жін.	З/п	від	
7310	грн.	до	11600	грн.	(2	рази	на	місяць).	0952766218

ОФІЦІАНТИ, БАРМЕН, КУХАР НА ПОСТІЙНЕ МІС-
ЦЕ РОБОТИ В КАФЕ. ЗП ВИСОКА І СВОЄЧАСНА. 
0974270393

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ 
МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І 
ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБО-
ТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ПОВНИЙ СОЦ.ПАКЕТ. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА 6000-9000 ГРН. 0976064072,06
82572853,0673509395

•	Охоронник,з/п 8400	грн.	за	місяць.	Вахтовий	метод	
роботи.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	фірми.	До-
відки	за	0730230982

ОХОРОНЦІ ДЛЯ ОХОРОНИ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАН-
ЧИКІВ В М. КИЄВІ. ВАХТА 7/7, 15/15. ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ВІДСУТНІСТЬ СУДИМОСТЕЙ. 
0639540479,0990647713

ПОВАРА ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В АРТ ПАБ ЧЕ-
ШИРСКИЙ КОТ. ГРАФИК 3/3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
- СТАВКА + %. 0675488050

•	Польсько-укр.агенція. Консультації	по	наданню	
віз	на	Польщу,	Чехію,	Естонію,	США,	Канаду,	Англію.	
Робота-Пол,	Чех,	Нім,	Швец,	Естон,	Словак.	0674550664
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РОБОЧА ВІЗА В ІЗРАЇЛЬ, ДАНІЯ, НІМЕЧЧИНА, ЛИТВА, 
ЧЕХІЯ, ПОЛЬЩА. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН. 
НАКАЗ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ № 886 ВІД 14.06.2018, 
ВИД. МСПУ 0637707441, 0638732332,0977450509

•	Робочі на	виробництво	в	європейську	компанію.	Г/р-	

5-ти	денний	або	вахта.	Можливо	без	д/р	(навчаємо).	З/п	

від	12000	до	26000	грн.	Офіційне	працевлаштування.	

Надаємо	житло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

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

•	Слюсар-ремонтник в	ТОВ	"Укртранс-ремонт",	м.Київ.	

Розбирання,	ремонт,	збірка	агрегатів	рухомого	складу.	

З/П	10000	-	13000	грн.	Офіційне	працевлаштування,	

надамо	житло.	Графік:	5/2	пн-пт,	8-17.	0638919740,09

84493029,0500163040

•	Терміново! Потрібні	робітники	в	Чехію,	Литву,	Поль-
щу.	Офіційне	працевлаштування.	Відкриття	віз.	Ліц.
МСПУ	125	від	17.02.16.	0981341133,0951341133,09
31341133

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

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ З КА-
ТЕГОРІЄЮ С НА РОБОТУ В КИЇВ (АВТОБЕТОНОЗМІ-
ШУВАЧ/МІКСЕР) ЗП ВІД 15 ТИС. ГРН. ЖИТЛО БЕЗКО-
ШТОВНО! ДОСВІД НА ВАНТАЖНІЙ ТЕХНІЦІ БАЖАНИЙ 
СТАЖУВАННЯ, СТАБІЛЬНА РОБОТА. 0954044923.

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

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, КАМЕНЯРІ, МОНТАЖНИКИ, 
ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ НА РОБОТУ В М. КИЇВ. 
СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. 
ВАХТА 15/15. 0635831415,0442878713

ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, РОБІТНИ-
КИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КЛІНКЕРНОЇ ПЛИТКИ, ПО-
ТРІБНІ В М. КИЇВ. БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО. З/П- 
ВІД ВИРОБІТКУ, ВИПЛАТА 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ. 
0972538810,0995211100

ФОРМИРОВЩИЦА, УПАКОВЩИЦА НА ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ НА ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ. ГР 9.00-17.00, СБ.-ВС. ВЫХОДНОЙ. . 
0963259665

2. НЕРУХОМІСТЬ 
2.3. Продам 3-кiмнатнi 

квартири 
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 2/3 ЭТАЖЕЙ, 70М/45М/10М, 
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРДИЧЕВ, УЛ.САДОВАЯ. ЦЕНА 
647 887 ГРН. 0958702627

2.7. Продам Будинки в місті 
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ 
ОБЛ., Г.РОМАНОВ, УЛ.40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ. ЦЕНА 647 
887 ГРН. 0989101931

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

•	Продам будинок	с.	Левків,	не	далеко,	біля	центру;	по-
руч	ліс,	річка;	0.42	га	землі.	Ціна	договірна.	0673911769

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

2.12. Продам Ділянки в 
передмісті 

• ПРОДАМ  УЧАСТОК  ПОД  ЖИЛУЮ  ЗАСТРОЙ-
КУ,  ХМЕЛЬНИЦКАЯ  ОБЛ.,  ЛЕТИЧЕВСКИЙ  Р-Н, 
С.МЕДЖИБОЖ, УЛ.ШЕВЧЕНКО. ЦЕНА 2 535 211 ГРН. 
0672783028

2.16. Здам в оренду 
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬ-
НЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000

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

3. АВТО 
3.2. Автомобілі. Продам 

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

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	Фотон,	Донг	
Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.agrozone.com.
ua	.	(050)1811180;(097)1811011;(093)0881880.

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

•	Причепи автомоб."Лев".	Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м.	По-
товщ.метал,	німецьки	з/ч.	Гарантія	5р.Завод-виготівник.	
0671181888,0503098085

•	Причепи автомоб."Лев".	Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м.	По-
товщ.метал,	німецьки	з/ч.	Гарантія	5р.Завод-виробник.	
0671181888,0503098085

3.3. Автомобілі. Куплю 
•	Автовикуп будь-яких	марок	в	робочому	стані	(мож-
ливо,	нерозмитнені),	до	2017р.	0988605070

•	Викуп авто	дорого,	в	робочому	стані	(можливо,	не-
робочі).	0678903718,0687801123

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

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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ 
ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУ-
АТОР. ШВИДКО. 0980066600,0976646575

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

•	Куплю ретро	автомототехніку+зч	BMW,	EMW,	
DKW,	Zundapp,	 Indian,	Harlеy,	NSU,	Autounion,	
Simson,	Triumph,	Ardie,	Wanderer,	Gnome	Rhone,	
Norton,	Adler,	М-72,	K-750,	ІЖ-49,	МВ-750.	Самовивіз.	
0678874018,0669663546

3.4. Автомобілі._Знiму в оренду 

ТЕРМІНОВО ЗНІМУ ОФІС. УМОВИ ОБГОВОРЮЮТЬ-
СЯ. ПРОПОЗИЦІЇ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 0949269143

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

•	Трактор "Джон	Дір-7720",2005р.,	200к.с.;	комбайн	
"Джон	Дір-1052";	плуги	оборотні	3-,4-,5-корпусні;	преси;	
обприск.причіпні	21м,	навісні	15-18м;	жатка	кукурудзи	
4-8-рядна,	розкидач	міндобр.1000кг,	навісний	глибинний	
розпуш.3м.	(097)3850784,(097)5847243

3.9. Автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

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

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

1. 4‑кімн. квартира заг.пл. 71,6 кв.м., житл. 45,8 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл. Попільнянський р-н, смт. Попільня, вул. Ватутіна 1а кв. 10. Дата торгів: 10.12.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №314383 (уцінено лот № 305314);

2. Приміщ. готелю "Жовтень" №19,20,23,26,27, заг.пл. 73.6 кв.м., за адресою: 
Житомирська обл., смт. Попільня, вул. Хмельницького Б. 35 а. Дата торгів: 10.12.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №314377 (уцінено лот № 305340);

3. Житл. будинок заг.пл. 56.78 кв.м. та зем. діл. пл. 0,1 га, К/Н1811000000:00:019:0034, 
за адресою: Житомирська обл, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 
48. Дата торгів: 10.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №314193.
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4. БУДМАТЕРІАЛИ 
4.1. Будівельні суміші, цемент, 

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.14. Зварювальне, 
обладнання. Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ 
СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,0677723483

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	виробництво.	
Доставка.	www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

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

6.5. Кредити. Ломбарди 
•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	Кредитная	карта	
до	50	000	грн.	Перекредитуем	ваши	кредиты	до	200	
000	грн.	0732551010,0662551010,0962551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виробництво транспортерів	стрічкових,	шнекових,	

ін.	від	4000	грн./метр,	рольгангов,	норій,	зерносушарок,	

пакувального	обладнання.	Креслення,	виробництво,	

монтаж,	доставка	по	Україні.	0960509492,landau.in.ua

ЗАБУТИ ПРО ВЕЛИЧЕЗНІ РАХУНКИ ВІД ОБЛЕ-
НЕРГО ТА ТЕПЛОМЕРЕЖ ВАМ ДОПОМОЖЕ НАШ 
ГАЗОГЕНЕРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС. ВИРОБЛЯ-
ЄМО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ І ТЕПЛО З БІОМАСИ ТА 
ДЕРЕВИНИ. ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ, КОНСУЛЬТАЦІЇ. 
0509537991,0633484684

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

30,-40,-61,	олово.	Терміново,	в	будь-якому	вигляді	і	

кількості.	Дзвоніть,	за	ціною	домовимось.	Офіс	у	м.	

Кривий	Ріг.	0963409983

•	Куплю дуже	дорого!	Старовинні	ікони,	картини	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.	

Гарантую	порядність,	справедливу	оцінку.	0503466068

•	Куплю постійно	лампи,	світильники,	прожектори,	

дроселя	та	іншу	електросвітлотехніку.	Складського	

зберігання.	Опт.	0676225257,0503201914,email:fed@

atelepor

•	Куплю професійне	швацьке	обладнання	б/в:	про-
фесійні	швацькі	машинки	(у	тому	числі	по	товстим	
матеріалам),	оверлоки,	залишки	тканини	та	інші	швацькі	
матеріали.	0674201570

•	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)8967762,(06
7)9112004

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

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ ДО-
КУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇНОЮ. 
0664133079,0970683443

•	Продам цибулини	сортових	тюльпанів	для	люби-
телів.	Маю	12	сортів	ціна	3	грн./шт.	Вінниця,	по	об-
ласті	пересилка	від	50	шт.	–	Укрпошта.	Детка	80	коп.	
0959482821,0636922249

•	Пропонуємо зі	складу	в	м.	Харків	аноди	цинкові	
на	постійній	основі,	самовивіз,	доставка	по	Україні.	
Гарна	ціна	-	130	грн.	за	кг.	0956875193,0504501080,
0631154307

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

Повідомляємо про початок 
громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначе-
ної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропози-
цій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
Продовження розробки та 

подальшої рекультивації Бистрі-
ївського родовища габро Північна 
ділянка розташоване в 0,6 км на 
північ від с. Кам’яний Брід у Ко-
ростишівському районі Житомир-
ської області. Бистріївське родо-
вище габро експлуатується з 1991 
р. Розробка родовища буде здій-
снюватись відкритим способом 
(кар’єром) з в’їздною та нарізною 
траншеями, з метою видобутку га-
бро, придатних для виробництва 
блоків і облицювальних виробів 
з них. Система розробки суціль-
на, транспортна з тимчасовим 
зовнішнім відвалоутворенням 
скельних та розкривних порід. 
Площа родовища згідно ліцензії 
(спеціального дозволу) на користу-
вання надрами становить – 3,2 га. 
Наявність перерахованих запасів 
габро в межах площі родовища – 
746 тис. м 3 забезпечить термін 
розробки родовища на протязі 
124 років за річної продуктивності 
2400 м3 блоків.

2. Суб’єкт господарювання
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ІС-

ПАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ІСКОР», код ЄДРПОУ 14350815, 
12504, Житомирська область, 
Коростишівський район, м. Ко-
ростишів, вул. Більшовицька, буд 
149. Директор: Сіньков В. М.

тел. (04130) 5-62-40, (050)330–
9828.

3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Управління екології та при-
родних ресурсів Житомирської 
обласної державної адміністра-
ції. Адреса: 10014 м. Житомир, 
вул. Театральна 17/20, тел./факс 
(0412)22-08-24, e-mail: pryroda@
ecology.zt.gov.ua, контактна особа 
Семенюк М. М.

4. Процедура прийняття 
рішення про провадження 
планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу 
на довкілля

Згідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля», рі-
шенням про провадження даної 
планованої діяльності буде про-
довження терміну дії спеціаль-
ного дозволу на користування 
надрами Бистріївського родови-
ща габро Північна ділянка (вид 
рішення, згідно частини 1 статті 
11 Закону України “Про оцінку 

впливу на довкілля”), що вида-
ється Державною службою гео-
логії та надр України згідно По-
станови № 615 від 30 травня 2011 
р. «Про затвердження Порядку 
надання спеціальних дозволів на 
користування надрами».

5. Строки, тривалість та 
порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх 
запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського об-
говорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не біль-
ше 35 робочих днів) з момен-
ту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господа-
рювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом усього строку 
громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропо-
зиції, які, на її думку, стосують-
ся планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції мо-
жуть подаватися в письмовій 

формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не 
розглядаються.

Громадські слухання (пер-
ші) відбудуться

04 грудня 2018 року, об 11 
годині 00 хвилин, в приміщенні

Кам’янобрідської селищної 
ради, за адресою: Житомир-
ська область, Коростишівський  
район, с. Кам’яний брід, вул. За-
річна, 8.

6. Уповноважений цен-
тральний орган або уповно-
важений територіальний 
орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої 
діяльності

Управління екології та при-
родних ресурсів Житомирської 
обласної державної адміні-
страції, 10014 м. Житомир, 
вул. Театральна 17/20, тел./факс 
(0412)22-08-24, e-mail: pryroda@
ecology.zt.gov.ua, контактна особа 
Семенюк М. М.

7. Уповноважений цен-
тральний орган або уповно-
важений територіальний 
орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та 

строки надання зауважень 
і пропозицій

Управління екології та при-
родних ресурсів Житомирської 
обласної державної адміні-
страції, 10014 м. Житомир, 
вул. Театральна 17/20, тел./факс 
(0412)22-08-24, e-mail: pryroda@
ecology.zt.gov.ua, контактна особа 
Семенюк М. М.

Зауваження і пропозиції 
приймаються протягом усього 
строку громадського обговорен-
ня, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна ін-
формація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності на 
169 сторінках.

9. Місце (місця) розміщен-
ня звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової 
інформації

– в Кам’янобрідській селищ-
ній раді за адресою: Житомир-
ська область, Коростишівський 
район, с. Кам’яний брід, вул. За-
річна, 8.

– на сайті Міністерства еко-
логії та природних ресурсів 
України, https://menr.gov.ua.

– м. Житомир, вул. Кафе-
дральна, 5а, офіс. 514,

контакна особа Котеля-
нець Н. В. тел. 096–265–45–02

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РА-
ДОМИШЛЬ» (ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ»), 
код згідно з ЄДРПОУ: 05418365, інформує про 
намір провадити плановану діяльність та оцінку 
її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ», 12201, Жи-
томирська обл., Радомишльський район, місто 
Радомишль, вулиця Микгород, будинок 71, ке-
рівник – Гавриленко C. А., тел. (04132)-4-31-27.

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

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи

Планована діяльність полягає у продовжен-
ні ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» видобування 
експлуатаційних запасів питних підземних 
вод Радомишльського родовища на ділянках 
«Лівобережна» та «Правобережна» з метою 
забезпечення власних питних, санітарно-гігіє-
нічних та виробничих потреб, а також передачі 
води вторинним водокористувачам. Площа 
ділянок родовища складає 103,3 га.

Технічна альтернатива 1
Враховуючи, що ПРАТ «ПБК «РАДО-

МИШЛЬ» є діючим підприємством, яке спе-
ціалізується на виробництві напоїв і здійснює 
водозабір за допомогою діючих 9 свердловин: 
7 власних (№ 1(2008(1)) № 2(1702А), № 3(2513(2)), 
№ 4(4), № 5(5), № 6(1), № 7(2)) та 2 (№ 6 та № 3) 
орендованих – згідно договору оренди із Радо-
мишльською міською радою від 04 квітня 2018 р..

Усі свердловини обладнані на водоносний 
горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних 
порід та їх кори вивітрювання. Експлуатація 
родовища продовжується наявним фондом 
обладнання, а саме: за допомогою насосів типу 
ЕЦВ 6-16-140, ЕЦВ 5–6,5–120.

Забір з додаткових водозаборів та будівни-
цтво нових свердловин не планується. Оцінка 
впливу на довкілля діючої діяльності проводить-
ся за необхідності отримання спеціального до-
зволу на користування надрами для видобування 
прісних підземних вод з діючого водозабору 
за допомогою діючих свердловин, що є опти-
мальним варіантом для задоволення потреби 
у воді ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» – відповідно, 
технічна альтернатива не розглядається.

Технічна альтернатива 2
Технічна альтернатива 2 відсутня з причин, 

зазначених у відсутності альтернативи 1.
3. Місце провадження планованої ді-

яльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1
Планована діяльність здійснюється в межах 

території м. Радомишль Житомирської області 
за адресами (місця розміщення діючих свердло-
вин): вул.Микгород,71; вул.Микгород, 45 А; вул.
Микська, 43; вул.Ціалковського, 56; вул.Микська, 
20 б; вул.Микська, 20 в; вул.Микська, 22-в; вул.
Миколи Назарчука, 2-А.

Територіальна альтернатива 2
Територіална альтернатива місця впрова-

дження планованої діяльності відсутня, тому що 
ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» буде здійснювати 
видобування за допомогою діючих свердловин, 
експлуатаційних запасів питних підземних 
вод з Радомишльського родовища на ділянках 
«Лівобережна» та «Правобережна», які мають 
географічну прив’язку, на ньому було проведено 
роботи з геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислову розробку, на основі яких 
складено та подано на затвердження до Дер-
жавної комісії України по запасах корисних 
копалин звіт про геолого-економічну оцінку 
експлуатаційних запасів питних підземних вод 
на ділянках «Лівобережна» та «Правобережна» 
Радомишльського родовища Житомирської об-
ласті. Додаткові ділянки родовища розробляти 
не планується.

4. Соціально‑економічний вплив пла-
нованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить пози-
тивний аспект. Планована діяльність є безпечною 
для населення і відповідає діючому природоохо-

ронному законодавству. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності полягає в забезпечен-
ні працездатного населення робочими місцями, 
сплаті податків в місцеві бюджети (в т. ч. в сплаті 
рентних платежів), виробництві продукції і як 
наслідок покращенні економічної ситуації регіону.

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

Діючий водозабір ПРАТ «ПБК «РАДО-
МИШЛЬ» складається з 9 свердловин.

Свердловина № 1 (2008(1)) пробурена 
у 1974 році глибиною 100 м. За результатами 
випробувань свердловини отримано дебіт 
18,0 м3/год.

Свердловина № 2 (1702А) пробурена 
у 1974 році глибиною 100 м. Дебіт свердловини 
становить 8 м3/год.

Свердловина № 3 (2513(2)) пробурена 
у 1979 році глибиною 90 м. Дебіт свердловини 
становить 10,0 м3/год.

Свердловина № 4 (4) пробурена у 2005 році 
глибиною 100 м. Дебіт свердловини становить 
18 м3/год.

Свердловина № 5 (5) пробурена у 2005 році 
глибиною 95 м. Дебіт свердловини становить 
9 м3/год.

Свердловина № 6 (1) пробурена у 2008 році 
глибиною 70 м. Дебіт свердловини становить 
20 м3/год.

Свердловина № 7 (2) пробурена у 2008 році 
глибиною 96 м. Дебіт свердловини становить 
16 м3/год.

Орендовані – згідно договору оренди із Радо-
мишльською міською радою від 04 квітня 2018 р.:

Свердловина № 3 пробурена у 1973 році 
глибиною 120 м. Дебіт свердловини становить 
15 м3/год.;

Свердловина № 6 пробурена у 1990 році 
глибиною 70 м. Дебіт свердловини становить 
15 м3/год.

Сумарний дебіт дослідних відкачок із 
свердловин становить 2999,48 м3/добу. Річна 
продуктивність підприємства з видобування 
експлуатаційних запасів становить 1091,89 тис. 
м3/рік.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1: екологічні 
та інші обмеження планованої діяльності вста-
новлюються згідно Законодавства України з до-
триманням нормативів гранично-допустимих 
рівнів екологічного навантаження на природне 
середовище, санітарних нормативів, охорони 
праці, пожежної безпеки, радіаційного контр-
олю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2: не розгля-
дається.

щодо територіальної альтернативи 1: до-
тримання меж поясів ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2: не 
розглядається.

7. Необхідна еколого‑інженерна підго-
товка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура іс-

нуюча та прийнята за основу, а саме: викорис-
товується закрита система забору, очищення та 
розподілу води, що відповідає сучасним вимогам, 
та задовольняють умовам, які не допускають 
забруднення глибинних водоносних горизон-
тів. Межі ЗСО встановлені відповідно «Проекту 
зон санітарної охорони водозабору ПАТ «Пиво-
безалкогольний комбінат «Радомишль»», який 
затверджено у встановленому законодавстом 
порядку. Інженерна підготовка і захист території 
здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії щодо технічної альтернативи 2 відсутні 
через відсутність технічної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що водозабір знаходиться 

в межах відведених земельних відводів, зони 
санітарної охорони витримані відповідно до 
чинного законодавства та передбачено заходи, 

які не допускають забруднення глибинних водо-
носних горизонтів, територіальна альтернатива 
1 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 – не розгля-

дається.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності 

на довкілля щодо технічної альтернативи 1 
включають:

– клімат, мікроклімат – впливи відсутні;
– повітряне середовище – впливи відсутні;
– водне середовище – в період експлуата-

ції: вплив полягає у водовідборі підземних вод 
у кількості 2999,48 м3/добу (згідно дозволу на 
спецводокористування);

– геологічне середовище – впливи відсутні;
– грунти – при продовженні планованої 

діяльності впливи відсутні;
– фауна – впливи відсутні;
– флора – впливи відсутні;
– соціальне середовище (населення) – по-

зитивний;
– техногенне середовище – впливи відсутні.
щодо технічної та територіальної альтер-

нативи 2 – не розглядається.
9. Належність планованої діяльності 

до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3, п. 3, 
п. 13 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 транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля визначається 
згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати частковий вплив на окремі 
параметри довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, 
що передбачає:

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

– проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту 
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
попереднім абзацом;

– врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, 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 

допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість подавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено у оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

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

Процедура громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля встановлюється відповідно до За-
кону 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, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, 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 та-
ких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (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 довкілля. 
Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
отримання спеціального дозволу на користуван-
ня надрами Радомишльського родовища питних 
підземних вод на ділянках «Лівобережна» та 
«Правобережна», який видається Державною 
службою геології та надр України.

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

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністра-
ції. 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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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,

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА СЕРІЯ С15 №115366 
ТА ДОДАТКИ ДО НЬОГО, ВИДАНИЙ НАЦІОНАЛЬНИМ 
УНІВЕРСИТЕТОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ НА ІМ'Я САРНО ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 
•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	также	другую	
филателистическую	продукцию.	Куплю	монеты	и	
бумажные	деньги.	0637610940,0506389475

КОПАННЯ
криниць

механічним
способом

(098) 062-09-73
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Метеорити бувають від кіль-
ка грамів до тонни.

• Аж до XIX століття деякі вчені 
відкидали позаземне походження 
метеоритів. Проте в ході подаль-
ших досліджень було доведено, що 
метеорити потрапляють на Землю 
з міжпланетного простору.

• Вважається, що за добу на 
Землю падає 5–6 тонн метеоритів, 
або 2 000 тонн на рік.

• За добу на земну поверхню 
падає від 300 до 20 000 тонн метео-
ритного пилу.

• Метеорити можна назвати 
і метеоритними дощами, але якщо 
мова йде вже про більші метео-

рити, то їх називають астероїдами.
• Яскраві метеорити назива-

ються болідами. Якщо вони за-
надто яскраві, то їх називають вже 
суперболідами.

• На місці обвалення метео-
ритів утворюються кратери. Арі-
зонський кратер є одним з най-
відоміших у світі.

• Найбільшим на Землі вва-
жається кратер Землі Вілкса, який 
знаходиться під льодами Антарк-
тиди (діаметр кратера – 500 км).

• Кратери існують не тільки 
на нашій Землі, але й на інших 
планетах нашої галактики.

• Метеорит рухається зі швид-

кістю до 72 км/год. При входженні 
метеорита в атмосферу він почи-
нає згоряти і може згоріти без за-
лишку, але іноді великі метеорити 
все ж долають атмосферу і вдаря-
ються об землю, залишаючи за 
собою кратери.

• Під час руху метеорит може 
розділитися на частини, утворю-
ючи метеоритні дощі.

• Метеорити бувають 3 видів: 
кам’яні, залізні, залізо-кам’яні. 
Дуже часто падають на землю саме 
кам’яні метеорити. Решта видів 
падають рідко.

• Найбільшим є залізний ме-
теорит Гоба вагою 66 тонн.

Гороскоп на тиждень 14 - 20 листопада

ОВЕН 
Цей тиждень буде 

активним та динаміч-
ним, а щоб відчути 

радість життя на повну, треба 
повірити в успіх. 

ТЕЛЕЦЬ
Вд а л и й  п е р іод 

для просування по 
службі. У ділових контактах з 
партнерами не завадить обе-
режність.

БЛИЗНЮКИ
Не варто втрачати 

час даремно й зупиня-
тися на досягнутому. Сміливо 
штурмуйте черговий рівень – 
зараз вам усе до снаги. 

РАК
Не звалюйте весь тя-

гар на себе, зверніться 
по допомогу до колег — 

тільки разом досягнете своєї 
мети й отримаєте найкращі 
результати. 

ЛЕВ
Ви готові до вирі-

шення нових важливих 
завдань. Оточуючі гідно оцінять 
вашу чарівність та творчий по-
тенціал.

ДІВА
Напружений пері-

од, можуть змінитися 
плани. Розраховуйте тільки на 
себе та на власне уміння спо-
кійно домовлятися з людьми. 

ТЕРЕЗИ
Успішному бізнесу 

та просуванню в кар'єрі 
може завадити бажан-

ня розслабитись і доручити 
обтяжливі обов'язки комусь 
іншому.

СКОРПІОН
Тиждень пройде без 

особливої напруги. Але 
якщо вам зроблять особливо 
вигідну пропозицію, мусите 
викластись на всі сто.

СТРІЛЕЦЬ
Неспокійний, але 

дуже продуктивний 
період, що позначиться на тов-
щині вашого гаманця. У вихідні 
розширите коло корисних зна-
йомств.

КОЗЕРІГ
Зануритеся в кру-

говерть різноманітних 
справ, вдасться зав'язати цікаві 
знайомства, одержати важливу 
інформацію та фінансову вигоду. 

ВОДОЛІЙ
Цього тижня головне 

– вибрати правильну 
стратегію і тактику та 

не розмінюватися на дрібниці. 
Сміливо беріться за нову справу.

РИБИ
Зараз важливо зосе-

редитись на вирішенні 
першочергових завдань, адже 
з усіма справами одночасно ви 
не впораєтеся. 

Цікаві факти про метеорити
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Дівчина у павутинні
Жанр: драма, кримінал, трилер
У світі сучасних технологій дуже цінні ті 

люди, які вміють зламувати різні системи. 
Це може принести величезні фінанси та 
вплив. Хакер Лісбет Саландер якраз є 
однією з таких людей. Її просить про за-
хист якийсь професор Болдер, який хоче 
захистити роботу всього свого життя. Крім 
того, бідоласі також допоможе відомий 
журналіст Мікаель Блумквіст, який працює 
в журналі "Міленіум". Ніхто навіть не під-
озрював у яку небезпеку потраплять всі ці 
герої. Їм будуть загрожувати дуже розумні 
кіберзлочинці "павуки". Їх мета – тероризу-
вати Стокгольм і всю Швецію.  

Оверлорд 
Жанр: бойовик, детектив, жахи
Війна дуже сильно змінює людей. Якщо 

ще вчора ти міг гуляти зі своїм собакою у 
дворі або косити свій газон, то зараз ти по-
винен убивати людей, інакше сам загинеш. 
День Д – це один із найбільш пам'ятних днів 
Другої Світової війни. Це операція "Овер-
лорд" – висадка союзних військ у Нормандії 
з метою вигнати нацистів. У двох американ-
ських десантників було завдання проник-
нути в нацистське селище, щоб знищити їх 
радіощоглу. Але те, що диверсанти знайшли 
в селі, їх шокувало. Нацисти проводили 
багато експериментів над людьми, що при-
звело до створення чудовиськ. 

Богемна рапсодія 
Жанр: біографія, драма
Група "Queen" вже давно ввійшла в іс-

торію рок-музики, а її лідер Фредді Меркьюрі 
став однією з найбільш впізнаваних персон 
ХХ століття. Цей безперечно легендарний 
колектив кидав виклик музиці тих часів – 
вони робили революційний звук, щось зовсім 
нове і небачене до того. Вони боролися з 
багатьма стереотипами щоб все-таки знайти 
любов мільйонів фанатів по всьому світу. 
Тепер "Queen" – це культова група з не менш 
культовими композиціями. Їх історія сповнена 
успіхів і провалів, дружби та сварок. І все це 
призвело, напевно, до одного з найкращих 
виступів на концерті "Live aid" у 1985 році.

Репродукція
Жанр: трилер, фантастика
Людям дуже важко терпіти самотність. 

Коли ти втрачаєш всіх, хто тобі дорогий, жит-
тя практично втрачає сенс. Через жахливу 
аварію, у якій загинули його дружина та діти, 
синтетичний біолог Вілл Фостер не зна-
ходить собі місця. Йому нестерпно боляче 
через цю втрати. І найгірше те, що саме він 
був причиною аварії, саме він убив своїх 
рідних. Тепер Вілл робить усе можливе, щоб 
повернути сім'ю до життя. Він готовий піти на 
все: порушувати закони природи, боротися 
проти уряду та поліції. Вілл докладе всіх 
зусиль, щоб створити світ, у якому йому буде 
комфортно жити. Він створить реплікантів. 

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

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua
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!!! Гастролі Великого Державного ЦИРКУ ШАПІТО

у Житомирі

Нова велика різноманітна програма
для дорослих та дітей! Жонглери, акробати,
повітряні гімнасти, еквілібристи, фокусники,
велика группа дресированих тварин, а також
веселі клоуни-ексцентрики Кузя та Моня !!!

Початок вистав:
Пт - 18.00
Сб – 13.00 та 16.00 
Нд – 13.00 та 16.00

ЦИРК ОПАЛЮЄТЬСЯ!
Ціна квитків від 100 до 350 грн
Каси працюють біля Універмагу та біля цирку шапіто


