
У Житомирській  
єпархії УПЦ МП  
пройшли обшуки:  
що шукали

вул. П. Болбочана, 58

Шпроти в олії, ж/б № 2,
160 г, ТМ «Аквамир»

2519

Мін. вода «Поляна
Квасова», «Свалява»,
«Лужанська» 1,5 л ТМ УМВ

6015

Шоколад пористий
білий, молочний,

чорний 80г ТМ Корона

Шоколад пористий
білий, молочний,

чорний 80г ТМ Корона

8514

Сюрприз на палочцi
«ЧУПА»

Сюрприз на палочцi
«ЧУПА»

5031

Яйця курячі 1к

302
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Комунальний МРТ  
у Житомирській обласній  
лікарні нарешті працює

Накипіло: жителі району Картонного 
комбінату вимагають звільнити заступника 
міського голови Дмитра Ткачука

с. 5

www.optika-fielmann.uawww.optika-fielmann.ua
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ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 

ГАРАНТІЯ НА ОКУЛЯРИ ТРИ РОКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
потоншені лінзи з «антибліком»

ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ  ЗА ПІВЦІНИ*.

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!
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Руслан Мороз

Ми вже повідо-
мляли читачів про 
те, що практично два 
роки тому, у жовтні 
2016 року, на Великій 
Бердичівській під час 
реконструкції тротуа-
рів у підземелля про-
валився екскаватор.

Нагадуємо, тоді краєзнавець 
Георгій Мокрицький розповів, що 
підземелля є технічним підпіл-
лям триповерхового будинку ХІХ 
століття та значної історичної цін-
ності не має. Але житомирянам 
захотілося теж мати якусь «ціка-
винку» в місті, й знайдене підзе-
мелля збиралися облаштувати на 
кшталт оглядового майданчика. 
У березні 2017 депутати вирішили 
не проводити археологічні дослі-
дження підземелля та виділили 
кошти на проект накриття.

На сесії міської ради було ви-
рішено це питання. Раніше всі 
комісії підтримали питання щодо 
виділення коштів на закриття 
провалу.

Наприкінці жовтня цього 
року начальник управління ка-

пітального будівництва В’ячеслав 
Глазунов надав такий коментар: 
«Як тільки це питання на сесії 
вирішиться, то вже за тиждень 
ми почнемо його накривати. 
Для накриття необхідно 187 тис. 
679 грн. Це буде плоске скло, по 
якому можна буде ходити».

Сьогодні ми зробили фото, 
на якому бачимо, що провалля 
до сих пір не накрите. Ми знову 
звернулися за коментарем до на-
чальника управління капітального 
будівництва Житомирської міської 
ради В’ячеслава Глазунова, який 
повідомив: «Зараз закінчені робо-
ти з укладки плит. Практично всі 

роботи виконані, та вже 4–5 груд-
ня нам підрядник пообіцяв, що 
буде отримане скло, так як термін 
виготовлення скла – більше міся-
ця. Після того, як буде змонтова-
но скло, також буде поставлена 
огорожа та підключено електро-
освітлення. Все решта зроблено. 
Змонтувати скло – це приблизно 
займе день, ще день – це зробити 
огорожу. Якщо постачальники 
скла не підведуть, то до 10 грудня 
буде все зроблено. Ми не планує-
мо якогось особливого відкриття, 
але це вже вирішує міський голо-
ва. Може буде якась презентація. 
Я цим не займаюся».

Руслан Мороз

Редакція «20 хви-
лин» неодноразово 
порушувала питання 
з приводу тривалого 
ремонту комуналь-
ного МРТ у Жито-
мирській обласній 
лікарні.

В статті «Кому вигідно, щоб 
комунальний МРТ не працю-
вав?» ми писали, що поруч 
з комунальним МРТ в обласній 
лікарні через стіну працює МРТ 
фірми «Експерт». І він працює 
практично без зупинок. А в той 
же час комунальний МРТ у Жи-

томирській обласній лікарні не 
працював практично півроку.

Через вихід з ладу комуналь-
ного магнітно-резонансного то-
мографа в обласній клінічній 
лікарні ім. О. Ф. Гербачевського 
були змушені направляти па-
цієнтів на обстеження до при-
ватних клінік. У зв'язку з цим 
було багато чуток стосовно того, 
що комунальний МРТ спеціаль-
но ламають, щоб було більше 
звернень до комерційних МРТ.

Редакція «20 хвилин» по-
вторно звернулася із запитом 
до управління охорони здоров'я 
Житомирської обласної ради. 
У відповіді на інформаційний 
запит нам відповіли, що наразі 
комунальний МРТ вже працює: 
«На даний час магнітно-резо-
нансний томограф в КУ «Облас-
на клінічна лікарня ім. О. Ф. Гер-
бачевського» Житомирської 

обласної ради працює. Ремонт 
блоку радіочастотного підси-
лювача, який вийшов з ладу 
28 травня 2018 року, проводило 
ТОВ «ВАРІАС», м. Київ. За цей 
період блок ремонтували кілька 
разів, проте за кілька днів він 
знову виходив з ладу. На даний 
час блок відремонтовано. Ви-
ходили з ладу радіоелементи 
підсилювача радіочастотного 
блоку, які змінювались в процесі 
ремонтів, ймовірна причина по-
ломки не встановлена».

Нагадаємо, що саме вста-
новлення комунального МРТ 
у 2015 році нагадувало звичайні-
сінький детектив та відбувалося 
з акціями протесту з боку активіс-
тів. Через силу вдалося відстояти 
МРТ, прилад запрацював з червня 
2016 року. На будівництво примі-
щення для установки МРТ всього 
було виділено 1 млн 110 тис. грн.

Анастасія Ліберман

Цю проблему озву-
чили на позачергово-
му засіданні виконко-
му 28 листопада під 
час розгляду питання 
про тимчасове визна-
чення Житомирською 
міською ради виконав-
ця послуг з вивезення 
побутових відходів.

Начальник управління жит-
лового господарства міської ради 
Юрій Мостович повідомив, що 
проект цього рішення підго-
товлено з метою недопущення 
погіршення санітарного стану 
території Житомира.

«У нашого автотранспортного 
підприємства «КАТП 0628» 1 груд-
ня закінчується строк дії договору 
на вивезення побутового сміття 
з території обслуговування КП 
«ВЖРЕП № 1»,. Це райони Корбу-
тівка та Мальованка. У зв’язку з цим 
ми зазначили про проведення кон-
курсу 27 листопада, але конкурс не 
відбувся, тому що не подали жодної 
заявки на участь. Тому ми перене-
сли конкурс на 13 грудня», – розповів 
Юрій Мостович.

Після чого член виконкому Оле-
на Ваколюк звернулася до нього із 
питанням: «Знаєте, що у Житомирі 
є ситуації, коли приватний сектор 
виносить сміття у баки багатоповер-
хівок? Як з цим можна боротися, 
чи, можливо, є важелі впливу?»

На це Юрій Мостович відповів, 
що про таку проблему знає, проте 
існує вона лише через те, що при-
ватний сектор не хоче підписувати 
договори про вивіз сміття.

«Є пакетна система, але вона 

не працює, адже пакети розрива-
ють собаки. Тут найголовніше – 
вчасно вивозити. У кожному дворі 
поставити бак – також один із ви-
ходів, але він дороговартісний. На 
сьогодні приватний сектор не хоче 
підписувати договори, кажуть, що 
у них сміття взагалі немає: органі-
ку закопують, неорганіку спалю-
ють», – зазначив Юрій Мостович.

Заступник міського голови 
Сергій Кондратюк пояснив, що 
за умовами нового конкурсу, який 
проводиться, і передбачено інди-
відуальне вивезення сміття з при-
ватного сектору.

«Якраз за умовами того конкур-
су, який не відбувся, було перед-
бачено як пілотний проект саме 
за такою системою. Це стосується 
приватного сектору, за документа-
цією передбачено індивідуальний 
вивіз сміття саме з тих баків», – за-
уважив Сергій Кондратюк.

Міський голова Сергій Су-
хомолин додав, що проблему 
можна вирішити лише шляхом 
встановлення сміттєвих баків 
у кожному приватному будинку 
індивідуально.

«Кожному двору надається 
бак: чи вони купують самі його, 
чи надається в оренду, чи фак-
тично в кредит ставиться, і лю-
дина протягом 5 років сплачує. 
Ми зараз хочемо так зробити на 
Мальованці. Поки що тендер не 
відбувся. Якщо не буде учасників 
на наступний конкурс, то будемо 
виділяти кошти на наступний рік 
для такого пілотного проекту, щоб 
КАТП закупило баки та передало 
приватному сектору», – підсумував 
Сергій Сухомлин.

Таким чином, виконавчий ко-
мітет міської ради доручив управ-
лінню житлового господарства 
укласти із КП «Автотранспортне 
підприємство 0628» міської ради 
договір на надання тимчасових по-
слуг з вивезення побутових відходів.

Коли нарешті закриють 
житомирське провалля?

Комунальний МРТ  
у Житомирській обласній 
лікарні нарешті працює

Брудне питання: 
житомиряни скаржаться, 
що жителі приватних 
будинків викидають 
сміття у контейнери 
багатоповерхівок
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Рішення суду для  
чиновників – не аргумент   

Більше трьох місяців міська рада 
не виконує рішення суду, яким було 
скасовано незаконно встановле-
ні часові обмеження пільгового 
проїзду в маршрутках з 10:00 до 
16:00. Відразу після рішення суду 
та набрання рішенням законної 
сили чиновники міської ради по-
чали розповідати різноманітні 
фантастичні історії, що начебто 
рішення суду відміняє всі пільги, 
що рішення вони поки не мають 
і що обов’язково будуть врегульо-
вувати це питання на спеціальному 
засіданні виконкому. Але більше 
трьох місяців міська рада не вико-
нує рішення суду, порушуючи закон 
та права пільговиків.

Стратегія у чиновників проста: 
наговорити багато страшилок та 
казок, які в більшості є вигадани-
ми та не відповідають стану речей, 
і дочекатися, поки все забудеться. 
Забулося… Пільговики, які мають 
законне право на пільговий про-
їзд в маршрутках, можуть ним 
скористатися не завжди. Багато 
з пільговиків, з якими я спілкував-
ся, відверто кажуть, що не сідають 
до маршруток, бо водії можуть на-
грубити, а інколи вимагати гроші та 
вигнати із салону. Напевно, кожен 
чув про подібні випадки. Завдан-
ня перевізників збільшити вартість 
проїзду з 3 до 5 грн було досягнуто 
за умов, які не виконуються і фак-
тично в повному обсязі не викону-
валися. Валідатори відсутні, графіки 
маршрутів не дотримуються, вве-
чері проблема добратися з одного 
району міста в інший, оновлення 
рухомого складу не відбувалося, 
пільгові перевезення виконуються 
з обмеженнями.

Не за горами чергове зростання 
тарифів та, напевно, нові обіцянки, 
про які через декілька місяців усі 
забудуть і не будуть виконувати. 
І ця схема в міській раді вже відпра-
цьована не лише у питаннях тран-
спорту. Багато наобіцяти, а якщо 
щось вдається виконати, то міський 
голова – молодець. Якщо ні – тоді 
погані підрядники, партнери чи 
хтось інший. Контрольовані ЗМІ по-
дадуть інформацію під правильним 
кутом так, щоб влада була найкра-
щою, а всі решта – популістами… 
І головне, жодної критичної думки. 
Навіть під сумнів не можна ставити 
те, що робиться міською радою, бо 
там усе прозоро, без жодних схем 
і договорняків. А якщо хтось буде 
сумніватися у цьому, то відразу 
знайдуться «незалежні» журналіс-
ти та активісти, які розкажуть, як  
все добре.

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

Кілька нових тролейбусних 
ліній планують збудувати  
у Житомирі 

Житомир отримав більше 7 млн грн 
субвенції з держбюджету

Анастасія Ліберман

Про це стало відо-
мо під час брифінгу 
з приводу підписан-
ня кредитного дого-
вору для придбання 
нових тролейбусів 
між Житомирським 
ТТУ та ЄБРР.

Проект реалізують завдяки 
позиці між Житомирським ТТУ 
та Європейським банком рекон-
струкції і розвитку. За угодою 
місто отримає 10 млн євро кре-
диту та ще 2 млн євро – гран-
тових коштів. За них планують 
закупити 50 тролейбусів, мий-
ний комплекс для управління, 
а також побудувати кілька нових 
тролейбусних ліній.

«Сума кредиту складає 
10 млн євро, а десь наприкінці 
січня ми підпишемо грантову 
угоду як доповнення до цьо-
го проекту. Грант складатиме 
2 млн євро. За рахунок цих ко-
штів ми плануємо збудувати 
нові тролейбусні лінії. За анало-
гією з іншими містами очікуємо 
приблизно 50 нових тролейбусів. 
Ми розглядали електробуси, але 
ЄБРР неготовий давати кошти на 
китайські. Перш за все, вони бу-
дуть підтримувати європейських 
виробників. Вартість сучасного 
електробуса польського вироб-
ництва «Соляріс» – приблизно 
450 тисяч євро. За ці кошти 
ми зможемо придбати майже 
2,5 тролейбуси», – розповів мер 
міста Сергій Сухомлин.

За його словами, кредит 
Житомиру надається на 10 
років. Частина коштів піде на 
будівництво миючого комплексу 
та поліпшення матеріального 
стану ТТУ, решта – на закупівлю 

самого електротранспорту, яка 
проходитиме за процедурою 
Європейського банку рекон-
струкції і розвитку.

«Днями ми очікуємо, що буде 
оголошений тендер. Незабаром 
отримаємо погодження від Мінфі-
ну та Антимонопольного комітету. 
Закупівля проходить за процеду-
рою ЄБРР. Вона досить складна. 
Якщо будуть учасники і тендер 
пройде нормально, то десь навесні 

ми повинні підписати угоду з пе-
реможцем по цьому тендеру», – 
пояснив міський голова.

Нагадаємо, договір позики на 
придбання нових тролейбусів для 
міста підписали у Києві керівник 
Житомирського ТТУ та представ-
ник Європейського банку рекон-
струкції і розвитку 29 листопада. 
Терміни постачання тролейбусів 
з моменту отримання передопла-
ти – 40–50 тижнів.

Анастасія Ліберман

Питання про 
розподіл коштів 
розглядали на поза-
черговому засіданні 
виконавчого комітету 
28 листопада.

Про збільшення суми до за-
гального фонду міського бюджету 
на 2018 рік повідомила начальник 

департаменту бюджету та фінан-
сів Діна Прохорчук.

«Ми вже отримали медич-
ну субвенцію, її сума – 2 млн 
368 тис. грн. Ці кошти надійшли 
нам додатково до розподіленої 
вже суми 13,5 млн грн», – поін-
формувала присутніх Діна Про-
хорчук.

За підрахунками міської 
влади, вищенаведеної суми ви-
стачить, аби в повному обсязі 
забезпечити потребу у виплаті 
заробітної плати житомирським 
лікарям до кінця поточного бю-
джетного року.

Проте, за словами міського 
голови Сергія Сухомлина, ще й 
досі є проблема з фінансуванням 
освіти міста.

«До кінця бюджетного року 
по заробітній платі медичним 
працівникам питання закрите. 
Проте існує недостатність по фі-
нансуванню освіти», – сказав мер 
Сергій Сухомлин.

Окрім того, місто додатково 
отримало 6 млн грн субвенції на 
заходи соціально-економічного 
розвитку.

«Нам ще надійшла субвен-
ція на заходи щодо соціально-

економічного розвитку – майже 
6 млн грн. Частина коштів буде 
спрямована на капітальний ре-
монт скверу на розі вулиць Ля-
тошинського та Небесної сотні, 
а саме – 1 млн грн», – резюмувала 
Діна Прохорчук.

Ще майже 5 мільйонів гри-
вень буде направлено на рекон-
струкцію спортивних та ігрових 
майданчиків міста: спортивного 
майданчика на Покровській, май-
данчика для ігрових видів спорту 
по вул. Героїв Десантників, май-
данчика по вул. Короленка, 4 та 
по вул. Бальзаківській, 2.

У Житомирі планують змінити  
програму святкування Нового року 

Анастасія Ліберман

Міська влада пла-
нує внести зміни 
у програму свята че-
рез оголошення в кра-
їні воєнного стану.

Про такий намір повідомив 
міський голова Сергій Сухом-
лин під час позачергового за-
сідання виконавчого комітету 
Житомирської міської ради 
28 листопада.

«У зв’язку із введенням воєн-
ного стану ми будемо перегля-
дати питання щодо святкування 
новорічних і різдвяних свят. Ми 

підготуємо зміни і на наступний 
виконком винесемо їх на роз-
гляд», – зазначив міський голова 
Сергій Сухомлин.

Яких саме змін очікувати жи-
томирянам у міській програмі 
святкування Нового року та різд-
вяних свят – читайте згодом на 
сайті та шпальтах нашої газети.

Нагадаємо, 26 листопада 

Верховна Рада ухвалила проект 
закону про затвердження указу 
президента «Про введення воєн-
ного стану в Україні» у десяти об-
ластях – Вінницькій, Луганській, 
Миколаївській, Одеській, Сум-
ській, Харківській, Чернігівській, 
Донецькій, Запорізькій, Херсон-
ській, внутрішніх водах Чорного 
і Азовського морів.
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У Житомирській єпархії УПЦ МП 
пройшли обшуки: що шукали

Руслан Мороз

У Житомирській 
єпархії УПЦ МП 
3 грудня 2018 року 
пройшли обшуки.

Обшук також пройшов на 
квартирі настоятеля Свято-Хрес-
товоздвиженського кафедрально-
го собору Житомирської єпархії 
УПЦ отця Сергія Грицака. Пред-
ставникам ЗМІ уповноважений 
представник Житомирської 
єпархії УПЦ з міжконфесійних 
відносин і захисту прав віруючих 
розповів, що правоохоронці шу-
кали в його квартирі насамперед 
друковану продукцію, зміст якої 
здатен розпалити міжрелігійні 
чвари. У священнослужителя за-
брали комп'ютер, два телефони, 
записну книжку, кілька флешок 
і дисків.

«Обшукували повністю все, 
навіть взуття переглянули, всю 
білизну перерили, в усі ящики за-
глянули, кожну книжечку, кожен 
листочок», – сказав отець Сергій.

«Прикро було, що при дітях, – 
поскаржився священик. – Навіть 
у портфель зазирнули, а малюк 
саме збирався до школи, – пере-
глянули книги, пенал. Одній ди-
тині – 10 років, другому – шість, 
дівчинці – два з половиною», – ко-
ментує настоятель.

У соціальній мережі Facebook 
з'явилося повідомлення від 
Служби безпеки України на-
ступного змісту: «Співробітники 
СБ України під процесуальним 
керівництвом прокуратури Жи-
томирської області на виконання 
доручення слідчого управління 
ГУ Нацполіції Житомирщини 
проводять санкціоновані слідчі 
дії у Житомирській та Овруць-
кій єпархіях УПЦ МП. У межах 
розпочатого кримінального про-
вадження за ст. 161 Кримінального 
кодексу України та відповідно до 
ухвал суду правоохоронці провели 
вісім обшуків у релігійних уста-
новах, місцях проживання окре-
мих представників цих єпархій 
та у київському видавництві, яке 
виготовляло друковану продукцію 
на замовлення УПЦ МП. Триває 
досудове слідство».

Речник головного управлін-
ня Нацполіції в Житомирській 
області Алла Ващенко так про-
коментувала ці події: «На даний 
час інформація попередня. Ми 
можемо тільки сповістити про 
те, що співробітники Слідчого 
управління Національної поліції 
спільно з СБУ в області проводять 
санкціоновані обшуки. Взагалі їх 

вісім, вони проходять у приміщен-
нях, які належать єпархіям або 
там проживають їх працівники. 
Мова йде про декілька єпархій. 
Обшуки проводяться в рамках 
кримінального провадження за 
ст. 161 КК України (Порушення 
рівноправності громадян залежно 
від їх расової, національної належ-
ності або ставлення до релігії)».

Нагадуємо, що стаття 161 «По-
рушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національ-
ної належності або ставлення до 
релігії» має такі основні ознаки 
злочину: умисні дії, спрямовані 
на розпалювання національної, 
расової чи релігійної ворожнечі 
та ненависті, на приниження на-
ціональної честі та гідності або 
образа почуттів громадян у зв'язку 
з їхніми релігійними переконан-
нями, а також пряме чи непряме 
обмеження прав або встановлення 
прямих чи непрямих привілеїв 
громадян за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етніч-
ного та соціального походження, 
майнового стану, місця прожи-
вання, за мовними або іншими 
ознаками.

За словами працівників Жито-
мирської єпархії, в них було вилу-
чено всі комп'ютери, але ніякої за-
бороненої літератури не знайшли. 
Секретар Житомирської єпархії 
архімандрит Олексій, повідомля-

ючи про обшуки у приміщенні 
єпархії, зазначив, що кримінальне 
провадження було відкрито сто-
совно керівника Овруцької єпархії 
владики Віссаріона. В ухвалі суду 
зазначено, що були підозри від-
носно стосунків між єпархіями та 
ймовірність причетності до цього 
Житомирської єпархії. Але нічого 
під час обшуку співробітники по-

ліції не знайшли.
Адвокат Житомирської єпархії 

УПЦ Світлана Круківська розпо-
віла: «З документів, які є в мене, 
обшук був здійснений на підставі 
ухвали Корольовського районного 
суду міста Житомира від 29 листо-
пада 2018 року. Згідно з ухвалою 
існує зареєстроване криміналь-
не провадження від 30.01.2018 
року, яке стосується керівництва 
Овруцької єпархії УПЦ. Співро-
бітники правоохоронних органів 
прийшли до приміщення єпархії, 
щоб знайти докази друкування 
або виготовлення листівок, які 
можуть містити елементи пропа-
гування релігійної ворожнечі. На-
разі таких речей вилучено не було, 
але було вилучено комп'ютерну 
техніку. На цьому обшук було за-
вершено».

Нашим журналістам вдало-
ся у телефонному режимі взяти 
коментар у митрополита Жито-
мирського і Новоград-Волинського 
Никодима з приводу обшуків.

«Чому це пов’язано з нашою 

єпархією, до сих пір це мені не 
зрозуміло. У нас є Конституція, 
у нас є свобода слова. У нас є 
вільне сповідання нашої віри 
Христової, віри православної. 
Я не знаю, чиї це накази викону-
ються і навіщо сьогодні, якщо ми 
хочемо знайти шляхи єднання, 
шляхи налагодження відносин 
у міжконфесійному нашому жит-
ті, чому сьогодні когось роблять 
кращими, а когось – гіршими? Чи 
просто хочуть залякати і показати, 
що ми не такі», – розповів владика 
Никодим.

Нагадуємо, напередодні про-
водилися обшуки СБУ у намісни-
ка Києво-Печерської лаври. Як 
говориться в судовому рішен-
ні, яким було надано дозвіл на 
проведення обшуків, обшуки 

в Лаврі проводяться в рамках 
розслідування кримінального 
провадження про порушення 
рівноправності громадян залежно 
від ставлення до релігії, в якому 
фігурує намісник Свято-Успен-
ської Києво-Печерської Лаври 
УПЦ митрополит Павло.

Ржищівський міський суд Ки-
ївської області за клопотанням 
прокурора Кагарлицької місцевої 
прокуратури дав дозвіл на про-
ведення обшуку в квартирі ми-
трополита Павла, а також у Лаврі. 
У кримінальному провадженні 
розслідується злочин, перед-
бачений статтею 161 КК Украї-
ни – порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, 
національної належності або став-
лення до релігії.

 На фото: архімадрит Олексій

 На фото: митрополит Житомирський 
     і Новоград-Волинський Никодим
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В Україні переходять 
на електронні «лікарняні»

Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Використання  
присадок  
для правильної  
чистки інжектора 
Початок у №46 від 28 листопада

При промивці інжектора значно 
збільшується рівень токсичності ви-
хлопних газів, навіть коли це тимча-
сове явище, але забувати про це не 
слід, адже, наприклад, діоксин здатен 
накопичуватись в організмі.

Після короткого опису деяких осо-
бливостей присадок, які впливають на 
кінцевий результат очистки інжектора, 
переходимо до особливостей самої 
процедури промивки.

По-перше, не можна змінювати 
концентрацію присадки з надією, що 
це покращить якість промивки. Якщо 
в системі присадки буде більше, ніж па-
лива, то до заправки ви можете і не до-
їхати, оскільки агресивні складові інколи 
моментально позначаються на деталях.

По-друге, не заправляйте маши-
ну до «червоної лампочки», краще 
возити з собою пару літрів в каністрі, 
щоб залити, коли датчик палива по-
каже «0». Але і тут не варто впадати 
в крайнощі: при появі перших ознак 
наближення до повного «0» – шви-
денько на заправку.

Непоганий варіант залишити пра-
цювати автомобіль на холостому ході 
півгодини, але тут вже жаль марно 
витраченого бензину. Бажано на пе-
ріод очистки в автомобілі мати лійку, 
бо всі ємності для очистки інжектора 
нагадують консервну банку і при за-
ливанні в бак країв присадки зовсім 
не видно. Як правильно використо-
вувати присадки для очистки інжек-
тора? Періодична очистка інжекторної 
системи – це неминуче явище, якому 
передує ряд збоїв у роботі двигуна. 
Найбільш поширений з них – підви-
щена витрата пального, поява прова-
лів, посмикування, нестабільна робота 
при режимі холостого ходу і проблеми 
запуску двигуна в холодний сезон. Це 
все – результат зниження рівня про-
дуктивності форсунок, а також непра-
вильний кут розпилювання. В даному 
випадку від водія вимагається грамот-
на очистка паливної системи. Все, що 
вимагається, це періодично заливати 
присадку в паливний бак через кожні 
5000–6000 кілометрів пробігу, але 
це лише профілактична робота, яка 
при великому пробігу малоефективна.

Водії, які знають і люблять свій 
автомобіль, використання приса-
док називають «клізмою», а щоб її 
здійснити, необхідно мати такі ін-
струменти і матеріали.

Продовження 
у наступному номері

КУТОЧОК

ВОДІЯ Накипіло: жителі району 
Картонного комбінату вимагають 
звільнити заступника міського 
голови Дмитра Ткачука

Руслан Мороз

У Житомирі вибухнув скан-
дал: жителі «Бумажки» збирають 
підписи за звільнення заступни-
ка мера з транспортних питань 
Дмитра Ткачука.

У мережі Facebook з'явилося 
багато дописів від містян при-
близно такого змісту, як на 
сторінці активіста Олександра 
Громова: «Сьогодні почався збір 
підписів жителів Житомира за 
відставку заступника голови м. 
Житомира Ткачука. Попередньо 
планується зібрати до найближ-
чого засідання виконкому 300 
підписів жителів Житомира. 
Люди втомились від недолугих 
експериментів у транспортній 
сфері міста, люди не вірять 
лоббісту інтересів приватних 
перевізників, який знищує ко-
мунальних перевізників, замість 
того щоб розвивати транспортну 
інфраструктуру. Окрім дешево-
го піару Ткачука і його команди, 
люди не бачать нічого…

Ми всі є представниками гро-
мади м. Житомира і як платники 
податків, на гроші яких купуєть-
ся і утримується комунальний 
транспорт, за гроші яких утри-
мується місцева влада, праг-
немо, аби майно, придбане за 
наші кошти, використовувалось 
в інтересах громади в повному 
обсязі, а не збагачувало окремих 
приватних осіб, вимагаємо при-
йняти наші вимоги по вирішен-
ню проблеми транспортного 
колапсу і звільнити заступника 
голови м. Житомира Ткачука Д.Г, 
задовольнити вимоги в термін до 
07.12.2018 року».

Повідомлення такого змісту 
почали розповсюджуватися ще 
напередодні, але керманичі міста 
вперто не звертали на це увагу. 
Нарешті людське незадоволення 
станом речей вибухнуло.

Активіст Дмитро Антонець 
розповідає: «Як вже всі чули, 
жителі району Паперової фа-
брики, чи, як кажуть у народі, 
«Бумажка», вимагали неодно-
разово покращити транспортне 
сполучення з містом. На сьогод-
ні вже виїхав працювати новий 
приватний маршрут № 20 (110/4), 
курсує комунальний № 53С, 
окрім маршрутів 23, 11 і тро-
лейбуса № 8. Достатньо почекати 
декілька хвилин, і транспорт є! 
Зник натовп на зупинці! То вже 
все добре, чи як? Час покаже, але, 
на жаль, думку громади проігно-
ровано. Чому тоді жителі райо-
ну «Бумажка» та житомиряни 
в цілому налаштовані зібратися 
5 грудня о 10.00 біля міської ради 

та піти на засідання виконавчого 
комітету, щоб підняти питан-
ня відставки Дмитра Ткачука? 
Відповідь проста: дістало! Нам 
постійно розповідають про ча-
рівні реформи у транспортній 
сфері, негідників-перевізників 
та принца, який відважно від-
стоює права простих містян. Як 
у казці. Але людям набридло 
слухати казки та чекати далекої 
перспективи великих перемін. 
Їздити потрібно вже сьогодні, 
а особливо малозахищеним 
верствам населення. Навіть ма-
ленька дитина зрозуміє, що на 
посаді повинен бути перш за все 
спеціаліст, щоб якісно втілити 
в життя всі ті ідеї транспортних 
реформ. Дмитро Ткачук має 5 ро-
ків досвіду роботи бухгалтером, 
але аж ніяк не в транспортній 
сфері. То для чого його міський 
голова Сухомлин «протягнув» на 
таку відповідальну посаду? Може 
для того, щоб гроші рахувати, 

а не транспортні графіки та па-
сажиропотоки в місті? Напевно 
можемо сказати одне: людина без 
належного досвіду займає свою 
посаду. Мабуть, тому на сьогодні 
ми маємо велику кількість не-
вдоволення з різних питань від 
великої кількості житомирян 
відносно даного керівника. Вже 
набридло слухати про валідато-
ри, закупівлю нових автобусів та 
інші космічні ідеї, навколо реалі-
зації яких ще більше питань…»

За словами Дмитра Антонця, 
саме розчарування людей у Дми-
трові Ткачуку, як заступнику 
мера з транспортних питань, 
змушує їх 5 грудня прийти на 
засідання виконкому та пору-
шити колективно питання про 
його звільнення. «Останнім часом 
ходять плітки, що начальник ТТУ 
хоче йти на місце Ткачука Дми-
тра, саме тому сьогодні ініцію-
ється це питання. Але все це не 
більше, ніж плітки. Коли Сергій 
Сухомлин буде вимушений звіль-
нити свого протеже, пропонуємо 
провести відкритий конкурс на 
посаду та призначити професі-
онала під контролем громади 
міста. Це буде відкрито та про-
зоро», – сказав активіст.

До того ж житомиряни гнів-
но критикують проведення тен-
деру на пластикові картки для 
автоматизованої системи. За цю 
систему мав би відповідати Іван 
Фурлет, якому Сергій Сухомлин 
і зробив новорічний подаруно-
чок, продовживши контракт ще 
на п'ять років.

Чи досягнуть житомиряни 
свого, прийшовши з підписами 
за звільнення заступника місь-
кого голови Дмитра Ткачука, – 
читайте у наступному номері.

Паперові лікарняні 
відходять у минуле, їх 
замінять електронні.

Рішення про створення 
Електронного реєстру листків 
непрацездатності 28 листопада 
ухвалив уряд. До 1 лютого має 
бути сформоване положення про 
цей реєстр. Планується, що вже 
у 2019 році електронні «лікарняні» 

повністю замінять паперові.
Як повідомляють у прес-

службі МОЗ, пацієнт буде так 
само отримувати лікарняний 
у лікаря. Оформлення і продо-
вження листків тимчасової непра-
цездатності має стати зручним 
для лікаря і пацієнта. Правила 
контролю мають бути осучаснені, 
а сам бланк – стати електронним.

Лікар більше не витрачати-
ме час на зайву паперову роботу, 

а зможе зосередитись на питан-
нях здоров’я пацієнтів. А хворі не 
мають бігати по кабінетах і зби-
рати печатки на «лікарняному».

У МОЗ України створено робо-
чу групу, яка має погодити деталі 
роботи системи. До групи зокре-
ма увійшли представники МОЗ 
України, Міністерства соціальної 
політики, Фонду соціального стра-
хування, Пенсійного Фонду, НСЗУ, 
ДП «Електронне здоров’я», пред-

ставники Федерацій профспілок 
і роботодавців, представники 
урядово-громадської ініціативи 
«Разом проти корупції».

Електронний реєстр лист-
ків непрацездатності діятиме 
на базі Реєстру застрахова-
них осіб Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування.

Нагадаємо, щороку в Україні ви-
дається до 5,5 мільйона лікарняних.
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Микола Корзун

Новину про те, що 
у Житомирі розміс-
тили оголошення про 
конкурс на посаду 
директора Бердичів-
ського медичного 
коледжу, не оминув 
жоден із засобів 
інформації у Жи-
томирській області. 
Новина насправді 
важлива з огляду на 
те, що рівно півтора 
року тому бердичів-
ський коледж позбув-
ся свого директора, як 
то кажуть, на рівному 
місці.

Хто пам̀ ятає сесію Житомир-
ської обласної ради від 6 квітня 
2017 року, той має пам`ятати, як 
раптово, за ініціативою когось із 
депутатів-бердичівлян із фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка, 
було запропоновано позбавити 
посади директора Бердичівсько-
го медичного коледжу. Чогось 
надзвичайного у коледжі на 
той момент не трапилося, але 
у бердичівських «ляшківців» із 
норовливим директором коле-

джу Володимиром Клименюком 
були певні власні рахунки. Важко 
сказати, чому депутати від інших 
фракцій Житомирської обласної 
ради не запропонували хоча б 
прозвітуватися директорові, яко-
му запропонували звільнитися. 
Все відбулося буквально за лічені 
хвилини, і наприкінці сесійного 
засідання до Бердичева полетіла 
новина про звільнення директора 
тамтешнього медколеджу.

Найцікавіше розпочалося 
потім. Мало того, що колектив 
навчального закладу ще зо два 
місяці оббивав пороги примі-
щення обласної ради та обласної 
адміністрації із надією та споді-
ваннями відновити свого директо-
ра на посаді. Та й сам Володимир 

Клименюк виявився зовсім не 
слабаком, а подав одразу до суду, 
відчуваючи, що сесія Житомир-
ської облради очевидним чином 
порушила його права. Надалі 
був суд, і сталося диво. Диво за 
мірками нашого часу, коли суд 
призупинив дію рішення Жито-
мирської обласної ради. Але ке-
рівники Житомирської облради 
не поспішали поновлювати ко-
лишнього директора на посаді. 
Замість Володимира Клименюка 
до Бердичева спочатку надіслали 
викладачку Житомирського ін-
ституту медсестринства, а потім, 
коли та не захотіла чи не змогла 
працювати у Бердичівському мед-
коледжі, на зміцнення колективу 
було делеговано колишнього пол-

ковника-міліціонера В`ячеслава 
Шевченка. Чому саме міліціонер, 
який до того розкривав економічні 
злочини та опікувався тюремними 
установами, почав свою керівну 
діяльність у медичному коледжі, 
так ніхто не може пояснити. Одні 
кажуть, що рішення Житомир-
ська обласна рада приймала дуже 
поспіхом, бо так «було треба», 
інші кажуть, що сам народний 
депутат України від Бердичева 
(Олександр Ревега) опікувався 
підбором кадрів на посаду ди-
ректора коледжу, а відповід-
них кандидатів серед педагогів 
чи лікарів нардеп на той час не 
мав. От і довелося призначати 
до бердичівського коледжу пол-
ковника-міліціонера. Але той же 
Шевченко мав пробути на посаді 
директора у статусі «виконуючого 
обов̀ язки» лише три місяці, бо 
далі, згідно із законодавством 
України, саме через три місяці 
треба було оголошувати конкурс 
на обрання нового, і не тимчасо-
вого, а «справжнього» директора 
коледжу. Проте час минав, а гос-
подар навчального закладу (тобто 
Житомирська обласна рада) не 
збирався оголошувати конкурс 
на посаду директора у Бердичів-
ському медколеджі. У той же час 
тривали розборки і у залах судів: 
після Житомирського районного 
суду, який фактично поновив Во-
лодимира Клименюка на посаді 
директора, через півроку Жито-
мирський апеляційний суд таке 
рішення скасував. Здавалося б, ну 
й чому надалі зволікати із конкур-
сом? Невже той же голова облради 

чи, наприклад, губернатор Жи-
томирщини, які особисто знали 
достеменну ситуацію навколо Бер-
дичівського медколеджу, не розу-
міли, що перебування у статусі 
виконуючого обов’язки керівника 
не може бути як завгодно довгим? 
Знали, розуміли, але чомусь не 
бажали оголошувати конкурс і ви-
значати повноправного директора 
навчального закладу. Найцікавіше, 
що бердичівські патріоти-ради-
кали, які увійшли до складу на-
глядової ради коледжу, начебто 
не помічали курйозної ситуації 
із посадою керівника навчального 
закладу. Чому не помічали – пи-
тання залишається відкритим.

І ось тепер розпочався при-
йом документів на посаду дирек-
тора Бердичівського медичного 
коледжу. Процедура, як вияви-
лося, обіцяє бути доволі трива-
лою, оскільки після двомісячного 
терміну на подачу документів ще 
місяць обласна рада їх вивчатиме 
та виявлятиме достойних канди-
датів. І вже тільки 21 лютого 2019 
року нового директора обирати-
муть на зборах колективу. Ціка-
во, що за минулі півтора року 
від часу звільнення Володимира 
Клименюка із коледжу звільнено 
понад двадцять його працівників. 
Можливо, така кадрова лихоман-
ка примусила керівників Жито-
мирської обласної ради нарешті 
визначитися із справжнім, а не 
тимчасовим директором? Хтоз-
на, але порядок у навчальному 
закладі нарешті пора навести. 
А він, як відомо, ропочинається 
із директорського кабінету.

Руслан Мороз

Апеляційний суд 
не поставив крапку 
у справі.

В Апеляційному суді Жито-
мирської області 3 грудня відбулося 
чергове засідання у справі компанії 
«Ойл-Ікс», у якої співробітника-
ми податкової міліції Головного 
управління Державної фіскальної 
служби України у Житомирській 
області було конфісковано пальне 
під час обшуків 13-го листопада. 
Вже 19 листопада Богунський ра-
йонний суд міста Житомира не 
задовольнив клопотання слідчого 
фіскальної служби про накладан-
ня арешту на майно компанії та 
зобов’язав повернути все вилучене 
компанії «Ойл-Ікс».

Перед початком засідання 
представник прокуратури надав 
суду результати експертизи, для 
вивчення яких адвокат компанії 
«Ойл-Ікс» попросив час. З цією 
метою засідання суду було пере-
несено на 10 грудня.

На думку адвоката ТОВ «Ойл-
Ікс» Романа Гуртовенка, все це 
свідчить про те, що даного майна 
немає фізично, оскільки під при-
криттям податкової поліції паливо 
було відкачене фірмою, яка має всі 
ознаки фіктивності. Ніяких засобів 
для зберігання у цієї фірми немає. 
Тобто є всі підстави вважати, що 
паливо продано, а все це ширма, 
щоб легалізувати незаконні дії 
прокуратури та податкової поліції 
саме із заволодіння майном.

Нагадуємо, що в ухвалі Богун-
ського районного суду міста Жи-
томира вказано фірму, якій було 
передано на зберігання вилучене 

майно, – ТОВ «Техбуд Індастріл». 
В Єдиному державному реєстрі 
України ТОВ «Техбуд Індастріл» 
зареєстровано за адресою: м. Київ, 
Дніпровський р-н, вул. Гната Хотке-
вича, буд. 12, офіс 177. Керівником 
та власником зазначено тільки 
одну людину – Беляєва Владислава 
Андрійовича. Також є відомості 
про статутний капітал в одну ти-
сячу гривень та код виду діяльнос-
ті: 43.11. У сервісі для визначення 
кодів видів економічної діяльності 
за КВЕД-2005 та КВЕД-2010 група 
за кодом 43.1 визначена як «Зне-
сення та підготовчі роботи на бу-
дівельному майданчику». Тобто ця 
група включає роботи з підготовки 
будівельного майданчика для ви-
конання подальших будівельних 
робіт, у т. ч. його розчищення від 
вже існуючих будівель і споруд. 
Підгрупа 43.11 передбачає тільки 
одну позицію – знесення.

І знову про Бердичівський медколедж: 
заклад і досі без директора

Суд у справі повернення власності «Ойл-Ікс» знову 
перенесено для вивчення результатів експертизи



8 Середа, 5 грудня 2018WWW.ZT.20MINUT.UA Політична позиція

Александр Вилкул 
высказал мнение по 
поводу введения во-
енного положения 
в некоторых облас-
тях Украины.

«Выборочным введением 
военного положения в боль-
шинстве областей востока 
и юга Украины власть опять 
делит украинцев на правиль-
ных и неправильных, – сказал 
Александр Вилкул, народный 
депутат от Оппозиционного 
блока.  – На тех, у кого мир, 
и тех, у кого военное положе-
ние. На тех, для кого работают 
законы и Конституция Украи-
ны, и тех, для кого работают 
законы военного времени».

Он подчеркнул: «Есть угроза 
того, что власть попробует от-

менить выборы в тех регионах, 
где сильна наша поддержка, ис-
ключив из политической жиз-
ни страны десятки миллионов 
украинцев.

Уже все  понимают,  что 
власть зарабатывает на войне.

Что страдают от такой по-
литики люди и предприятия.

Мы – единственные, кто 
борется с такими антиукраин-
скими действиями этой власти.

Мы проголосовали против 
войны.

Мы – против роста тарифов 
и предложили реальные меха-
низмы их снижения.

Мы – за поддержку про-
мышленности и против без-
думного набора кредитов.

Мы получаем звонки и со-
общения от людей со всей стра-
ны, которые боятся за будущее, 
за своих детей.

Мы открыто говорим, что 
военное положение может при-

вести к дополнительному росту 
цен и безработицы.

И вот сейчас, воспользо-
вавшись военным положени-

ем, власть хочет свести счеты 
с нами и всеми, кто против 
беспредела, в который погру-
зилась Украина.

Но мы не боимся. Мы – ре-
альная сила. Для миллионов 
людей мы – единственная на-
дежда и надежная защита.

Мы защитим людей, кото-
рые могут пострадать от введе-
ния военного положения.

Если власть в этих областях 
начнет давить на оппозицию, мы 
не дадим наших коллег в обиду.

И это говорю не просто 
я один – за мной стоят десятки 
тысяч наших партийцев и мил-
лионы сторонников».

Напомним, в понедельник, 
26 ноября, под давлением оп-
позиции, негативной реакции 
общества и отсутствия под-
держки со стороны междуна-
родной общественности Пре-
зидент был вынужден убрать 
из своего Указа блоки, которые 
ограничивали права людей.

«Борьба продолжается. Мы 
не допустим узурпации вла-
сти», – подчеркнул Вилкул.

Вилкул: Если власть в областях  
с военным положением начнет давить  
на людей, мы не дадим их в обиду

До уваги отримувачів 
субсидій: як сплачувати  
свій обов’язковий платіж?

Як і в минулих опа-
лювальних сезонах, 
зекономлену субсидію 
можна використати 
в наступному місяці 
для оплати спожитого 
понад виділену соці-
альну норму газу, води 
чи електроенергії.

До прикладу, сім’ї була нарахо-
вана жовтнева субсидія (неповний 
опалювальний місяць) у розмірі 
550 грн. Обов’язковий платіж домо-
господарства – 820 грн. Але у жовтні 
спожито лише 13 кубометрів газу, 
за що сплачено його фактичну 
вартість – 92,26 грн. У наступному 
місяці сім’я має право розрахува-
тися за спожитий понад норму газ 
зекономленою у попередньому мі-
сяці субсидією.

Або ж у листопаді обов’язковий 
платіж становить 1 000 грн за со-
ціальною нормою 400 кубів газу, 
а фактично використано лише 100 
кубів. Залишок – 300 кубів – можна 
використати у більш холодні міся-
ці, до прикладу у грудні-січні. При 
цьому не потрібно нікому нічого 
повідомляти – ці суми мають зазна-
чатися надавачем послуг у платіжці 

як переплата (з мінусом).
Якщо вартість фактично спо-

житої послуги менша обсягу 
обов’язкового платежу, субсиді-
ант має право сплачувати лише 
вартість фактично спожитої по-
слуги. Якщо, скажімо, розмір 
обов’язкового платежу за певну по-
слугу становить 200 грн на місяць, 
але домогосподарство реально її 
спожило тільки на 120 грн, сплаті 
підлягатиме фактичний обсяг спо-
живання, тобто 120 грн.

Сума субсидії, яку держава 
надала громадянам для оплати 
комунальних послуг в розмірі соці-
альних нормативів і яка не викорис-
тана у минулому місяці родиною 
внаслідок економії електроенергії, 
газу чи води, має обов’язково за-
раховуватися постачальником по-
слуги у рахунок плати за послуги 
наступних розрахункових періодів.

Якщо виконавець житлово-ко-
мунальної послуги «ігнорує» зе-
кономлену субсидію і нараховує 
інакше, він порушує чинне зако-
нодавство (Постанова КМУ № 848 
«Про спрощення порядку надання 
населенню субсидій для відшкоду-
вання витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рід-
кого пічного побутового палива»).

У випадку порушення таких 
прав українці можуть звертатися 
із скаргами до керівників підпри-
ємств, що надають послуги, а у разі 
відсутності реагування – до органів 
влади на місцях або органів міс-
цевого самоврядування. Там до-
поможуть врегулювати ситуацію 
із неправомірним нарахуванням 
коштів у випадку, якщо на рахунку 
домогосподарства числиться зеко-
номлена субсидія.

Україна 
в 2017 році посіла 
третє місце в світі 
з імпорту секонд-
хенду, пропустивши 
вперед Пакистан 
і Малайзію.

Більше половини, а саме 
54% імпорт у готової  про -
дукції легкої промисловості, 
становлять товари секонд-
хенду. Про це в коментарі 
«Укрінформу» повідомила 
президент-глава правління 
Асоціації підприємств легкої 
промисловості «Укрлегпром» 
Тетяна Ізовіт.

За ї ї словами, імпорт се-
конд-хенду на рівні 54% рів-
нозначний втраті 45 тисяч 
робочих місць. Ізовіт додала, 
що Україна займає третє міс-
це в світі з експорту секонду, 
пропустивши вперед Пакистан 
і Малайзію. У десятці також Ро-
сія, Камерун, Гватемала, Кенія, 
Індія і Туніс.

Як зазначила глава правлін-
ня, проблема з секонд-хендом 
в Україні існує не один деся-
ток років. Його якість ніхто не 
контролює. Крім того, часто 
під виглядом такого товару 
завозять нові речі. Всі ці фак-
тори створюють неконкурентні 
переваги для його імпортерів 
порівняно з українськими ви-
робниками. За словами Тетяни 
Ізовіт, держава повинна вирі-
шити питання з секонд-хенда-
ми, боротьби з контрабандою 
та зміни податкової політики.

Як повідомлялося раніше, 
експерти прогнозують, що сві-
товий ринок вживаного одягу 
до 2022 року виросте вдвічі 
і в грошах обійде мас-маркет.

Нагадаємо, у Верховній Раді 
пропонують знизити пільго-
ві ставки мита на текстильні 
матеріали та вироби. Також 
пропонується брендовий одяг 
внести до переліку товарів, до 
яких не застосовуються захо-
ди, пов'язані з призупиненням 
митного оформлення.

За матеріалами  
«Укрінформу»

Україна – в трійці 
світових лідерів  
з імпорту  
секонд-хенду
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Які органи вирішують 
земельні спори?

До Ружинського бюро пра-
вової допомоги за консульта-
цією звернувся Семен Петрен-
ко (ім’я та прізвище змінені 
з етичних міркувань, – прим. 
автора). Чоловік просив надати 
роз’яснення, які органи вирішу-
ють земельні спори.

Земельні спори вирішуються 
судами, органами місцевого са-
моврядування та центральним 
органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику 
у сфері земельних відносин.

Виключно судом вирішуються 
земельні спори:

– з приводу володіння, ко-
ристування і розпорядження 
земельними ділянками, що пе-
ребувають у власності громадян 
і юридичних осіб;

– спори щодо розмежування 
територій сіл, селищ, міст, райо-
нів та областей.

Органи місцевого самовря-
дування вирішують земельні 
спори:

– у межах населених пунктів 
щодо меж земельних ділянок, 
що перебувають у власності 
і користуванні громадян, та до-
держання громадянами правил 
добросусідства;

– спори щодо розмежування 
меж районів у містах.

Центральний орган виконав-
чої влади, що реалізує державну 
політику у сфері земельних від-
носин, вирішує земельні спори:

– щодо меж земельних ді-
лянок за межами населених 
пунктів;

– розташування обмежень 
у використанні земель та зе-
мельних сервітутів.

У разі незгоди власників 
землі або землекористувачів 
з рішенням органів місцевого 
самоврядування, централь-
ного органу виконавчої вла-
ди, що реалізує державну 
політику у сфері земельних 
відносин, спір вирішується 
у судовому порядку.

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

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги)

КОЛОНКА

Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хви-
лин» продовжують 
моніторити актуальні 
електронні докумен-
ти, подані містянами 
на розгляд місцевій 
владі.

За вибоїни і ями  
на дорогах – штраф 
відповідальним особам

Житомиряни пропонують 
створити комісію, яка буде об-
стежувати відремонтовані до-
роги, а за ями чи вибоїни на них 
штрафуватиме відповідальних. 
Містяни вважають, що завдяки 
цьому покращиться якість ремон-
ту дорожньої покрівлі.

«За дороги міста Житомира 
є відповідальні посадові особи. 
Створити з депутатів міської ради 
комісії та обстежити всі автодоро-
ги Житомира, при виявленні по-
шкодження дорожнього полотна 
у вигляді ям чи вибоїн – рішенням 
міської ради встановити великі 
штрафи та оштрафувати відпо-
відальних посадових осіб!» – пише 
автор електронного документа 
Василь Гересимчук.

З моменту публікації елек-
тронна петиція вже набрала 59 

підписів – це 23.6% від потрібної 
кількості. Проте часу для під-
тримки петиції ще вдосталь, 
тому кожен, кому подобається 
пропозиція, може долучитись 
до підписання.

Заборона гральних 
закладів на території міста

Житомиряни вимагають, аби 
в місті заборонили діяльність 
гральних закладів. Черговим дока-
зом того стало звернення на сайті 
електронних петицій міської ради, 
розміщене 3 грудня.

«Всі напевно помітили, що по 
всьому Житомиру розплодилися 
гральні заклади, які маскуються 
під державну лотерею. Ці за-
клади збирають близько себе не 
дуже врівноважених і культурних 
людей (в основному компанії мо-

лодих людей 20–30 років), деякі 
їх називають «група здоров'я». 
Влада дотримується правила «не 
бачу, не чую, мовчу». Я думаю, 
багато хто підтримає цю пети-
цію і ці «шабашки» прикриють, 
так як діяльність даних закладів 
в Україні заборонена», – йдеться 
у тексті петиції.

Наразі пропозиція отримала 
8% від потрібної кількості підпи-
сів – звернення підписали 20 осіб.

Встановлення GPS-трекерів 
у маршрутних таксі

Тема графіку громадського 
транспорту у Житомирі завжди 
є актуальною. Житомиряни по-
стійно бідкаються, що маршрутки 
не їздять за розкладом, через це 
іноді доводиться чекати на зупин-

ці громадський транспорт близько 
години. Тому житомирянин Ан-
дрій Кулешов просить встановити 
GPS-трекери у маршрутних таксі, 
аби можна було відслідкувати їх 
пересування містом.

«Примусово поставити (по-
вернути) GPS-трекери усім марш-
рутним перевізникам. Якість пе-
ревезення жахлива, очікування 
маршрутки може бути і до 40 
хвилин», – йдеться в тексті елек-
тронного документа.

З моменту публікації петиції 
вона вже набрала 110 підписів – це 
44% від потрібної кількості.

Нагадаємо, петиції мають 
набрати не менше 250 підписів 
впродовж трьох місяців для їх 
подальшого розгляду відпові-
дальними особами Житомир-
ської міської ради.

Про це повідомля-
ють у прес-службі 
прокуратури.

Під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури Житомир-
ської області органами поліції 
закінчено досудове розслідуван-
ня у кримінальному проваджен-
ні за фактом порушення правил 
безпеки під час виконання робіт 
з підвищеною небезпекою, що 
спричинило загибель 8 осіб, 

двоє з яких – малолітні, що 
сталося у Бердичеві. У четвер, 
29 листопада 2018 року, проку-
ратурою області затверджено 
обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні за ч. 2 ст. 272, 
чч. 1, 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК 
України та скеровано до Берди-
чівського міськрайонного суду 
для розгляду по суті.

Як нещодавно повідомляло-
ся, унаслідок протиправних дій 
працівників комунального під-
приємства м. Бердичева, у тому 

числі порушення технічних ви-
мог та інструкцій охорони пра-
ці, в одній з квартир загинуло 
восьмеро осіб, серед яких – двоє 
малолітніх.

Посадових осіб комуналь-
ного підприємства обвинува-
чують у тому, що ними допу-
щено підроблення службової 
документації щодо проведен-
ня періодичного прочищення 
димових каналів у багатоквар-
тирному будинку, а також не 
забезпечено додержання вимог 

законодавства при проведенні 
робіт з підвищеною небезпе-
кою із газовим обладнанням. 
Публічне обвинувачення у суді 
забезпечуватиме прокуратура 
Житомирської області.

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

Нові петиції житомирян: 
заборона гральних закладів, 
створення комісії, яка 
обстежить дороги міста, 
повернення GPS-трекерів 

Посадовці, з вини яких у Бердичеві 
загинуло 8 осіб, постануть перед судом
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ÑÌÀ×ÍÎ

ÊÎÐÈÑÍÎ

ÁÅÇÏÅ×ÍÎ

• ПРИРОДНІЙ СМАК ТА ВІДМІННА ЯКІСТЬ ЗАВДЯКИ НАТУРАЛЬНИМ 
МЕТОДАМ ПЕРЕРОБКИ ТА ТРАДИЦІЙНИМ РЕЦЕПТАМ

• ДЖЕРЕЛО КОРИСНИХ І ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН, ВІТАМІНІВ, МІКРО- І 
МАКРОЕЛЕМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я УСІЄЇ РОДИНИ!

• ОРГАНІЧНА  СИРОВИНА, БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ, ГЕРБІЦИДІВ, 
КОНСЕРВАНТІВ ,БАРВНИКІВ ТА ПОЛІПШУВАЧІВ СМАКУ.

Ласкаво просимо до свiту
Органiчних продуктiв!

Чекаємо Вас за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 61

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



(093) 95-00-135
(096) 974-17-20
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

ПОБУТОВА ТЕХНІКАПОБУТОВА ТЕХНІКА

tehnosklad.ua

від -2%від -2%

-20%до
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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

ВІТАЄ УСІХ З
НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ
ТА ДАРУЄ ЗНИЖКУ
на послуги манікюру

та перукаря

САЛОН КРАСИ

-10%САЛОН КРАСИСАЛОН КРАСИ

Виріжте даного купона для отримання знижки

Зн
иж

ка
 д

іє
 з

 5
.1

2 
по

 3
1.

12
.2

01
8 

р.

вул. Київська, 11
(0412) 22-37-58
(073) 021-30-19, (068) 862-72-26
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З�оплююче кріо-шоу
Малюнки на воді

Виступ спідкуберів
та інтелект-шоу

Світлове піксель-шоу
Запальна дискотека

зі спецефектами!

Святкова шоу-пр�рама
Казкові герої,

Святий Мик�ай
та Снігуронька

Конкурси, флеш-моби

Генеральний
інформаційний партнер

У програмі:

16.00
18 ãðóäíÿ
від 3 до 10 років

18.00
19 ãðóäíÿ
від 10 до 15 років

Увага: усі послуги та
майстер-класи в рамках
заходу БЕЗКОШТОВНІ!!!

РОДЗИНКА СВЯТА: обрання та нагородження від наймоднішого глянцевого журналу
 “Main People” зимових принца та принцеси!
 Та розміщення в журналі переможців.

ЗАПРОШЕННЯ
ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 096-437-81-67 або 073-340-74-14
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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, Руден
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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Лірика житомирських поетів 
прозвучала в стінах Житомирської 
обласної бібліотеки для юнацтва

Руслан Мороз

У п'ятницю, 28 лис-
топада, в Житомир-
ській обласній біблі-
отеці для юнацтва 
пройшла зустріч, 
присвячена ліриці.

Численних шанувальників, 
колег-митців і друзів об'єднала 
творча зустріч з поетами Житоми-
ра. Душевні, ліричні вірші Олега 
Озарянина, Домініки Дем (Яна 
Демчук) та Михайла Жайворона 
не залишили байдужими жодного 
з присутніх.

Після заходу журналісти 
«20 хвилин» провели бліц-інтерв'ю 
з учасниками заходу, під час якого 
вони поділилися своїми думками 
і враженнями.

�� Олег Озарянин:
– Я можу розповісти, з чого все 

почалося. Нещодавно ми відміча-
ли свято української писемності 
та мови, і перший раз втрьох ми 
зустрілися. Ця зустріч відбулася 
в «Гнатюк Арт Центрі». До цього 
ми ніколи не збиралися, і тоді ви-
никла ідея спробувати сумісний 
творчий проект. Сьогодні була 

наша перша спроба в такому 
форматі. І мені здається, що це 
була не найгірша спроба.

�� Михайло Жайворон:
– Я відгукнувся на пропози-

цію Олега взяти участь у цьому 
заході. Це перший публічний ви-
ступ нашого тріо за запрошенням 
Житомирської обласної бібліотеки 
для юнацтва. Ми прочитали свої 
поезії. Я вперше більш глибше по-
знайомився з поезіями Домініки 
Дем – Яни. Можу сказати, що вона 
самородок, і, на мою думку, читачі 
та слухачі ще почують про неї як 
про потужного поета. Зараз вона 
поки що працює на батьківщи-
ні нашої великої землячки Лесі 
Українки – у місті Новограді-Во-
линському. В літературних колах 
її вже добре знають. Публіка сьо-
годні також була доброзичливою. 
Хоча це були діти старшого віку, 
всі слухали із задоволенням.

Олега знають вже давно. Він – 
автор багатьох книжок, учасник 
літературних проектів. Цього 
року він повернувся з Барселони, 
де брав участь у престижному лі-
тературному фестивалі. До цього 
я сам брав участь у літературному 
конкурсі «Золотий Пегас», де по-
сів перше місце.

Те, що відбулося сьогодні 

в цьому залі, це початок великої 
справи. Ми маємо намір у такому 
складі продовжувати співпрацю-
вати, запрошуємо інших поетів 
приєднатися до нас. Ми завжди 
будемо раді працювати в різних 
форматах і не тільки представляти 
себе, але і пропагувати літературу 
серед дітей та молоді, шануваль-
ників поезії.

�� Домініка Дем:
– Я дякую своїм друзям за те, 

що підтримали, а організаторам 
за те, що організували такий ці-
кавий захід. Це певний показник, 
що інтерес у суспільстві до нашого 
поетичного слова не зійшов на-
нівець, він росте, зростає. Молоде 
покоління має в собі взагалі по-
тужний потенціал. Я із задово-
ленням слухала поезії своїх друзів, 
учнів, які прийшли на зустріч.

Одним із організаторів заходу є 
Наталія Картавих, завідуюча відді-
лом читального залу Житомирської 
обласної бібліотеки для юнацтва, яка 
теж сказала кілька слів про захід:

– Сьогодні відбулася дуже ці-
кава, неординарна творча зустріч 
з місцевими поетами. Панувала 
незвичайна атмосфера в залі, 
адже до нас завітали таланови-
ті, творчі юнаки та дівчата з 22-ї, 
23-ї та 28-ї шкіл. Дуже багато було 
містян, які шанують поетичне 
слово. Поети розповіли про свій 
творчий шлях, як краще складати 
вірші, про свої плани.

Щиро зичимо поетам творчої 
наснаги, нових поезій та здійснен-
ня всіх мистецьких задумів! Дяку-
ємо співробітникам бібліотеки за 
неймовірну зустріч з житомир-
ськими поетами.

 На фото: Домініка Дем

 На фото: Михайло Жайворон

 На фото: Олег Озарянин
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Телефон замість паспорту? 
Що таке Mobile ID

На початку листо-
пада в Україні набув 
чинності закон «Про 
електронні довірчі 
послуги», а з ним – 
послуга Mobile ID.

Відтепер українці можуть 
оформити ФОП чи отримати 
витяг із держреєстру лише за 
допомогою свого телефона. Як 
це можливо? Детальніше про 
нову послугу розповідає Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.

«Мобільний» паспорт
Mobile ID – це еквівалент 

власноручного підпису, тобто 
цифрове посвідчення особи 
у мобільному телефоні. Тех-
нологія дозволяє помістити 
всю персональну інформацію 
про людину на мобільну SIM-
карту: електронний цифровий 
підпис (ЕЦП), ідентифікацій-
ний код, паспортні дані тощо. 
Таким чином, лише за допо-
могою телефона можна підпи-
сувати електронні документи 
та користуватися послугами 
державних та комерційних 
онлайн-сервісів.

Усі експерти запевняють, 
що перевага Mobile ID – у ви-
сокій безпеці особистих даних. 
Інформація на SIM-карті зако-
дована й захищена паролями. 
Її неможливо скопіювати або 
видалити. Щоб скористатись 
Mobile ID, потрібно ввести два 
пін-коди: перший підтвер-
джує доступ до SIM-картки, 
а другий – до електронного 
цифрового підпису. Тож у разі 
втрати мобільного телефону 
стороння людина не зможе 
активувати послугу. Втім, щоб 
захиститись від зловмисників, 
потрібно одразу заблокувати 
доступ до ЕЦП. Це можна зро-

бити в Акредитованому центрі 
сертифікації ключів.

Як оформити Mobile ID?
Послугу Mobile ID надають 

мобільні оператори. Наразі 
вона доступна для контрактних 
та бізнес-клієнтів «Київстару» 
та «Vodafone». Водночас Lifecell 
поки що тестує сервіс і обіцяє 
запустити його для абонентів 
наступного року.

Щоб підключити Mobile ID, 
потрібно звернутись до відді-
лення оператора мобільного 
зв’язку (наразі це можна зробити 
в Києві та Харкові, залежно від 
оператора). Із собою слід мати 
паспорт та ідентифікаційний 
код. Мобільний оператор оформ-
ляє заяву та видає спеціальну 
SIM-карту, яка підтримує Mobile 
ID. При цьому нова SIM-карта 
зберігає попередній номер або-
нента. Після цього залишається 
останній крок – реєстрація та 
отримання електронного цифро-
вого підпису в Акредитованому 
центрі сертифікації ключів. Та-
рифи на послугу Mobile ID кожен 
оператор визначає самостійно.

Для прикладу, SIM-карта 
Vodafone з функцією Mobile ID 
обійдеться у 100 грн. За підклю-
чення послуги та оформлення 
сертифікату АЦСК доведеться 
заплатити ще 150 грн. При цьо-
му щомісячна абонплата складе 
15 грн. Варто зауважити, що по-
слуга доступна для всіх типів 
мобільних телефонів.

Відповідно до закону «Про 
електронні довірчі послуги», 
електронний цифровий підпис, 
що зберігається на SIM-карті, 
чинний два роки. Потім його 
доведеться оновити.

Як користуватись?
Технологія Mobile ID до-

зволяє отримувати державні 
послуги в Інтернеті лише за до-
помогою телефона. Поки що 
Mobile ID обмежений двома 
сферами: земельною та юсти-
ції, але в майбутньому всі дер-
жавні портали, які працюють 
з онлайн-документами, пови-
нні інтегруватись із Mobile ID. 
Зокрема, зараз за допомогою 
мобільного можна отримати 
виписку про земельну ділянку 
або про нормативну грошову 
оцінку, зареєструвати земельну 
ділянку, узгодити проекти зем-
леустрою та отримати інфор-
мацію про власника земельної 
ділянки. Також можна відкрити 
чи закрити бізнес, а також отри-
мати виписки з бізнес-реєстру.

Наприклад, щоб зареєстру-
вати бізнес за допомогою Mobile 
ID, потрібно зайти на сайт 
online.minjust.gov.ua й обрати 
спосіб ідентифікації – Mobile 
ID. Потім необхідно вказати 
свій номер телефону. На цей 
номер надійде службове SMS 
з унікальним кодом документа, 
який ви збираєтесь підписати. 
Після цього слід ввести пін-код 
доступу до SIM-карти, а потім – 
до особистого ключа ЕЦП. Про-
цедуру завершено.

У Мін’юсті стверджують, 
що сервіс Mobile ID зручніший, 

ніж звичайний ЕЦП, оскіль-
ки його простіше отримати. 
До того ж SIM-картки дають 
змогу громадянам одночасно 
працювати і як фізична, і як 
юридична особа. Оформлен-
ня документів з мобільного 
дозволяє уникати біганини 
по кабінетах чиновників. Тож 
сервіс економить час і водночас 
дозволяє боротись із корупці-
єю в держустановах.

Mobile ID успішно працює 
у більшості країн Євросоюзу. 
І його поява в нашій державі – 
це фактично «імплементація 
України в електронний циф-
ровий простір ЄС», – впевне-
ний міністр юстиції Павло 
Петренко.

Як відомо, інтеграція в циф-
ровий ринок ЄС – одна зі стра-
тегічних цілей нашої держави. 
На цьому неодноразово наголо-
шував Президент України Пе-
тро Порошенко. У майбутньо-
му влада планує запровадити 
Mobile ID в медичному обслуго-
вуванні, у сфері банківських та 
фінансових послуг, освіті тощо. 
У Мін’юсті переконані, що не-
забаром українські громадяни 
і бізнес зможуть отримувати 
електронні послуги не лише 
в Україні, а й на території всьо-
го Євросоюзу.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

DОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ». 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС 
ПРОЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМО-
БИЛЬ. 0675488050

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

•	Вантажне СТО	запрошує	на	постійну	
роботу	Автослюсаря	з	ремонту	вантажних	
авто	з	досвідом	роботи.	Робота	в	Києві	
(лівий	берег),	житлом	забезпечуємо.	ЗП	
-	50%	від	заказ/наряду,	робота	в	боксах,	
об`єми	великі,	інструмент,	обладнання.	
0960443604

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

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

ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ НА 
ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- 
М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-
ВОЗКА ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКА-
ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

•	Водії категорії	Е.	Київська	обл.,	смт	
Згурівка.	З/п:	ставка	+	%;	офіційне	пра-
цевлаштування;	житло	безкоштовно.	
0681117555

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

ГОСПОДАРСТВУ З ВИРОЩУВАННЯ ГРИ-
БІВ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОТРІБНІ ЧО-
ЛОВІКИ ТА ЖІНКИ ДЛЯ ЗБОРУ ГРИБІВ. 
ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. 0672091505

ДВОРНИК. УДОБНЫЙ ГРАФИК. СТА-
БИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050

•	Для роботи	на	будівництві	в	Київ	по-
трібні	монтажники,	монолітники,	арматур-
ники,	різноробочі,	прораб,	кошторисник.	
Компанія	надасть	житло	іногороднім.	
0973297339,0689290102

ЗДАМ В ОРЕНДУ (ПРОДАМ) ПРОДУК-
ТОВИЙ МАГАЗИН (ПОВНІСТЮ РОБО-
ЧИЙ). ВАРТІСТЬ - 1 820 000ГРН., ОРЕН-
ДА - 10.000+КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ. 
0678496163,0961546088.КОРОСТИШІВ

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ В КОМ-
ПАНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИ-
ГРАФИИ. СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 
0675488050

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА КОР-
ДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, 
ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). 
ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, 
ЛИТВИ. БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТА-
ЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРОВІД НА ВСІХ ЕТА-
ПАХ. ЛIЦ. МСПУ 621 ВIД 07.06.2016. 
0671314628,0635644683

ОФИЦИАНТЫ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО 
РАБОТЫ В РЕСТОРАН ДИВНЫЙ САД. 
Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 0974823119

•	Охоронник, зп	8400	грн.	за	місяць.	Вах-
товий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	
за	рахунок	фірми.	0730230982

ПОВАР В ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ «ЧЕШИР-
СКИЙ КОТ». ГРАФИК-2/2. ЗАРАБОТ-
НАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 
0675488050

ПОВАР ХОЛОДНОГО ПРОЦЕССА НА 
РАБОТУ В РЕСТОРАН ДИВНЫЙ САД. 
Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 0974823119

ПОСУДОМОЙЩИЦА НА ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ В РЕСТОРАН ДИВНЫЙ 
САД. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 0974823119

• ПРОПОНУЄМО ВАМ КУРСИ ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИКА З МОЖЛИВИМ ПОДАЛЬШИМ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ У ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, 
МИ ВЛАШТУЄМО ВАМ: КУРСИ, НАВЧАННЯ, 
ВИСОКОДОХІДНУ РОБОТУ, ОФОРМИМО ПО-
ВНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ. 
(050)3815077,(097)9910006,(063)6936035
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•	ТОВ "БРЕГО"	під-во	з	виробн.	буд.	матер.	
в	пропонує	роботу	для	різноробочих.	Віта-
ються	навички	роботи	з	бетоном	Обов`язки:	
замішування	бетону,	склад-ня	продукції.	
з/п-15000	грн.	Житло	надається	0662552413	
Микола

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 
2.8. Продам Будинки в 

передмісті 

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

2.11. Продам Ділянки в місті 

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

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ В ДЕЛИКА-
ТЕС МАРКЕТ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ».ГРА-
ФИК-7/7. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, 
ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

РАЗНОРАБОЧЕГО В ЦЕХ ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРО-
ДУКЦИИ. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050

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

•	Регіональний торгівельний	представник	
по	засобам	захисту	рослин	на	постійну	
роботу.	Бажано	з	агрономічною	освітою	та	
власним	авто.	0509375657,0675101307,em
ail:atontd2013@g

РІЗЧИЦІ (КИ) ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ 
НА РОБОТУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
ГРАФІК РОБОТИ: 23/7 ДНІВ. ЖИТ-
ЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 6000-7000 ГРН. 
0967877394,ОЛЕКСАНДР

•	Робочі на	виробництво	в	європейську	
компанію.	Г/р-	5-ти	денний	або	вахта.	Мож-
ливо	без	д/р	(навчаємо).	З/п	від	12000	до	
26000	грн.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Надаємо	житло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	
0674969050

•	Слюсар-ремонтник в	ТОВ	"Укртранс-ре-
монт",	м.Київ.	Розбирання,	ремонт,	збірка	
агрегатів	рухомого	складу.	З/П	10000	-	
13000	грн.	Офіційне	працевлаштування,	
надамо	житло.	Графік:	5/2	пн-пт,	8-17.	06
38919740,0984493029,0500163040

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

•	Терміново! Потрібні	чоловіки,	жінки,	по-
дружжя	на	роботу	в	Чехію,	Литву,	Польщу.	
Офіційне	працевлаштування.	Відкриття	
віз.	http://allwork.com.ua.	Ліц.МСПУ	125	
від	17.02.16.	0685857654,0951341133,0
931341133
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2.15. Обмiняю Нерухомість 

ПРОДАЖА ИЛИ ОБМЕН ДОМА, 3 КОМ., 
1 ЭТ., О.ПЛ. 80М2, УЧАСТОК 10 С, КИРП.
СТЕНЫ, ДОВБЫШ, ДОМ 1987Г. 80М2 - СА-
РАЙ, КОЛОДЕЦ; ГАЗ, ОГОРОЖЕН. ОБМЕН 
НА ЕКСКАВ. КОЛЕС.МАРКИ KOMATSU, 
АТЛАС, LIEBHERR С КОВШЕМ НЕ МЕНЕЕ 
1М3 ИЛИ ПОЛУПРИЦЕП ТРАЛ ГРУЗОП. НЕ 
МЕН.30 Т., КРА 0974251056,0631116792

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

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

3. АВТО 

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

•	Причіп ГКБ-5382	до	КамАЗа,	фургон	
ізотермічний,	10	тонн,	90	000	грн.,	торг.	
0677505484.

•	Причепи автомоб."Лев".	Розміри:1,1х1,3-
3,6х1,6м. 	 Потовщ.метал, 	 н імець-
ки	 з/ч.	 Гарантія	 5р.Завод-виробник.	
0671181888,0503098085

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

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: 
ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОН-
ТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТО-
ВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. 
ШВИДКО. 0980066600,0976646575

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

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Сівалка СУПН-6(8),	 УПС-6(8),	СЗ-
3.6(5.4),	Тодак-8.	Культиватор	КРН-5(6),	
КСО-4;6;8.	Діскова	борона	АГ-2.1-3.1.	
0677801439

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

3.7. Автозапчастини. Продам 

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ SW 266 ANDORIA 
1984 Г., 4 ЦИЛИНДРА, ПРИВЕЗЕН ИЗ 
ПОЛЬЩИ 04.02.2016Г, ЦЕНА 42.000 
0974251056,0631116792

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК ,   ЩЕБЕНЬ ,   ОТСЕВ ,   РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ, 
ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, БЕТОН 
ВСЕХ МАРОК, ГРУНТ, ПОДСЫПКА. 
ПЕРЕВОЗКИ ОТ 5 ДО 40 ТОНН. 
0974251056,0631116792

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	Кре-
дитная	карта	до	50	000	грн.	Перекреди-
туем	ваши	кредиты	до	200	000	грн.	0732
551010,0662551010,0962551010

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

1. 1/3 част. 2-кімн. квартири, заг.пл. 40.4 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. 
Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7. Дата торгів: 27.12.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот № 317810;

2. 1/3 част. 2-кімн. квартири, заг.пл. 40.4 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. 
Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7. Дата торгів: 27.12.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот № 317782;

3. 1/3 част. 2-кімн. квартири, заг.пл. 40.4 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. 
Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7. Дата торгів: 27.12.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот № 317829;

4. Магазин непродов. товарів заг.пл. 802.6 кв.м та зем.ділянка заг.пл. 0.0933га, 
К/Н1810136600:05:027:0013, за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17а. Дата торгів: 
28.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 318138;

5. Будинок житл. заг.пл. 68.1 кв.м. з надвірними будівлями і споруд. та зем.ділянка 
пл. 0.10 га К/Н1810700000:01:019:0051 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
пров. Сосновського, 13. Дата торгів: 28.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот № 318070;

6. 2-кімн. квартира заг.пл. 52.5 кв.м., за адресою: м. Житомир, просп. Миру 6, 
кв.35. Дата торгів: 28.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 317049;

7. 1/2 част. 2-кімн. квартири заг.пл. 45.6 кв.м, житл.пл. 28.5 кв.м, за адресою: 
м. Житомир, вул. Київська, 57, кв.42. Дата торгів: 28.12.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот № 317068;

8. Склад зерна – зерносуш. заг.пл. 426.4 кв.м.; продуктовий склад заг.пл. 36.4 
кв.м.; склад зерна заг.пл. 802.9 кв.м.; склад зерна заг.пл. 1487.3 кв.м.; вагова заг.пл. 
8.1кв.м., за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н., с.Чорнорудка, вул. Слави, 
1а. Дата торгів: 02.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 303487;

9. Житл. будинок заг.пл. 52,4 кв.м. житл. пл. 17.4 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.25 га 
К/Н1825285801:03:003:0146, за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. При-
бережне, вул. Ватутіна, 26. Дата торгів: 02.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот № 318714;

10. 1-кімн. квартира заг.пл. 33,36 кв.м., за адресою: м. Житомир, вул. Київська,72, 
кв.8. Дата торгів: 02.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 318335;

11. 1-кімн. квартира спільного заселення заг.пл. 26.66 кв.м. за адресою: Житомир-
ський р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Дружби, 131, кв.13. Дата торгів: 02.01.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 318860 (уцінено лот № 309534);

12. Зем. ділянка пл. 0.1508 га за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, 
смт. Попільня, вул. Володимирська, 13. Дата торгів: 02.01.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот № 318856 (уцінено лот № 309523).

До уваги абонентів кабельного телебачення!
З 1 січня 2019 року змінюються тарифи на телекомунікаційні 
послуги:
- абонентська плата за пакет каналів "Базовий" (57 каналів)
 становитиме 90.00 грн на місяць;
- абонентська плата за пакет каналів "Універсальна послуга"
 (24 канали) становитиме 60.00 грн на місяць.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛЕ-
МІННИЙ ЗАВОД «АГРО-РЕГІОН» Код ЄДРПОУ 
32054570 інформує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
08320, Київська область, Бориспільський район, 

село Велика Олександрівка,_вул. Соборна, буд. 59._
Тел.: (044) 494-04-26 (25); (04595) 3-09-06; (098)0338735

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.
Проектом передбачається будівництво під’їзних 

залізничних колій до проектованого елеватора 
(зерносховища) потужністю 50 тис. тон ТОВ «ПЛЕ-
МІННИЙ ЗАВОД «АГРО-РЕГІОН». Для можливості 
відпуску продукції та прийому сировини на підпри-
ємстві передбачається будівництво під’їзних заліз-
ничних колій з встановленням вантажних фронтів 
під завантаження зернових.

Режим роботи комплексу цілодобово, протягом 
цілого року.

Будівництво підприємства буде здійснюватися 
в дві черги.

Технічна альтернатива 1.
Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною 

як з економічної, технологічної, так і з екологічної 
точок зору для забезпечення планованої діяльності 
при незначному негативному впливі на навколишнє 
природне середовище.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, оскільки технічна альтернатива 

1 є оптимальним варіантом для планованої діяльності.
3. Місце провадження планованої діяль-

ності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива 1.
Земельна ділянка під будівництво знаходиться 

у власності підприємства та розміщена за межами 
смт Миропіль, Житомирської області. Територія, 
що відводиться під будівництво будівель та спо-
руд, площею 2,2336 га знаходиться на території ко-
лишнього асфальтобетонного заводу, в межах двох 
земельних ділянок загальною площею 2,2336 га, що 
знаходяться в оренді ТОВ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД 
«АГРО-РЕГІОН».

На північ від земельної ділянки під будівництво 
під’їзної залізничної колії ТОВ «Племінний завод 
«Агро-Регіон» в 0,1 км знаходиться колійний роз-
виток ст. Миропіль.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки плановане будів-
ництво можливе лише на даній земельній ділянці, 
у місці примикання залізничних колій підприємства 
до залізничних колій ст. Миропіль, не потребує 
знесення зелених насаджень та додаткового зем-
левідводу.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Визначається забезпеченням робочими місцями 
працездатного населення, сплатою податків в міс-
цевий бюджет, покращення економічної ситуації 
регіону, забезпечення регіону високоякісною про-
дукцією.

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

Для забезпечення проектними обсягами пере-
везень планована діяльність передбачає:

• капітальний ремонт станційної відправної, 
навантажувально-вивантажувальної колії № 6 про-
тяжністю 662,00 м;

• будівництво ходової колії № 1 протяжністю 
170,21 м;

• будівництво навантажувально-вивантажуваль-
ної колії № 2 протяжністю 251,36 м;

• будівництво навантажувально-вивантажуваль-
ної колії № 3 протяжністю 251,47 м;

• вкладання скидальних вістряків № 28.
Залізничні колії мають верхню будову з рейок 

типу Р65, Р50. Стрілочні переводи застосовані з рейок 
типу Р65, Р50 марки хрестовини 1/11,1/9, перевідні 
бруси дерев’яні, залізобетонні забаластовані щебе-
невим баластом.

Планована діяльність передбачає встанов-
лення на залізничних коліях вагонних ваг моделі 
ТВВ-150-50-13,5(8) для зважування вагонів в статиці 
повною масою до 150т з розчепленням, або без роз-
чеплення вагонів.

Також передбачається встановлення двох ма-
неврових пристроїв для обслуговування вантажних 
фронтів до 7 вагонів зерновозів на кожній під̀ їзній 
залізничній колії.

Зерносховище складається з наступних техно-
логічних об'єктів:

• вузол обчислення та обліку отриманого та 
відправленого вантажу;

• виробничо-технічна лабораторія якості зерна 
(розташована в проектованому будинку адміністра-
тивно-побутового блоку з побутовими приміщен-
нями);

• пункт розвантаження автомобілів (ПРА) з при-
ймальним бункером об’ємом 150 м3;

• норійно-очисна вежа;
• блок очищення зерна (2 зернові сепаратора 

та транспортні механізми, 2 металеві бункери на-
копичення відходів об’ємом 45 м3 кожен);

• блок сушки вологого зерна (1 зернова сушка, 
транспортні механізми);

• силоси вологого зерна (2 шт.) місткістю 
615 м3кожний;

• силоси для відвантаженння зерна (5 силосів, 
об’ємом 82 м3 кожний);

• зерносховища силосного типу (8 силосів), що 
забезпечують одночасне зберігання 52020 тони зерна 
(над силосні транспортні естакади та підсилосні 
транспортні галереї);

• об'єкти виробничого та службово-допоміж-
ного призначення.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Запланована діяльність проводиться в межах 

відведених земель, санітарно-захисна зона витри-
мується.

Основними екологічними обмеженнями є:
• дотримання значень гранично-допустимих 

концентрацій забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі населених пунктів;

• дотримання норм шумового навантаження 
на межі санітарно-захисної зони;

• по ґрунту, поверхневим та підземним водам-
відсутність на них прямого впливу;

• по загальним санітарним нормам – дотриман-
ня вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО 
(санітарно захисна зона становить 100м);

• дотримання норм зберігання та утилізації від-
ходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

Планована діяльність відповідає діючому при-
родоохоронному законодавству..

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження щодо технічної альтер-

нативи 2 відсутні.
щодо територіальної альтернативи 1:
• містобудівні умови та обмеження;
• технічні умови щодо інженерного забезпечення 

укладки колії;
• розмір санітарно-захисної зони.
щодо територіальної альтернативи 2
Екологічні обмеження щодо територіальної 

альтернативи 2 не розглядалися, оскільки терито-
ріальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 
і захист території за альтернативами: щодо 
технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка і захист території 
виконані з метою забезпечення раціонального вико-
ристання природних ресурсів, а також забезпечення 
виконання охоронних відновлюваних, захисних та 
компенсаційних заходів.

Інженерна підготовка включає планування те-
риторії, влаштування фундаментів, технологічних 
майданчиків, проїздів, мереж водопостачання та 
водовідведення. При розробці проекту під кожен 
фундамент, майданчики та ін., всі заходи з еколо-
го-інженерної підготовки та захисту території від 
несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія, під-
топлення та ін.) будуть розроблятися з урахуванням 
результатів інженерно-геологічних вишукувань.

Інженерно-геологічні, екологічні, топографо-гео-
дезичні вишукування будуть виконуватися в повно-
му обсязі згідно законодавства. Проектні рішення 
в період будівництва і експлуатації будуть забезпечу-
вати раціональне використання ґрунту. Передбачені 
охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Санітарно-захисна зона від об'єкта планованої 

діяльності повністю витримується. .
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впли-

ву на довкілля:
При виконанні підготовчих та будівельних робіт 

передбачається вплив:
• на атмосферне повітря – викидами забрудню-

ючих речовин під час виконання будівельних робіт: 
будівельної техніки, автотранспорту, фарбувальних 
та зварювальних робіт;

• на ґрунтові води – можливими протічками 
нафтопродуктів від транспортних засобів та буді-
вельної техніки;

• на ґрунти – тимчасовим складуванням буді-
вельних матеріалів та конструкцій, розміщенням 
можливих відходів;

• на рослинний та тваринний світ – планована 
діяльність здійснюється на промислово- освоєній 
території, негативного впливу на рослинний та 
тваринний світ здійснюватися не буде.

При експлуатації передбачається вплив на:
• на атмосферне повітря – викиди забруднюючих 

речовин від роботи силових установок локомотивів; 
викиди від технологічного обладнання зерносховища 
(зерносушарка, аспірацій не обладнання, авто при-
йом, відпуск та прийом сировини з/та на залізницю, 
та ін.);

• на ґрунти – утворення побутових та виробни-
чих відходів, які тимчасово зберігаються на території 
у відведених місцях, далі передаються спеціалізо-
ваним підприємствам.

щодо технічних альтернатив 1,2 не розглядалися.
щодо територіальних альтернатив 1,2 не роз-

глядалися.
9. Належність планованої діяльності до 

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

Планована діяльність належить до другої катего-
рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля за статтею 3 частиною 3 пунктом 10.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (заче-
плених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля відсутні.

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

• Виконання інженерно-геодезичних вишуку-
вань на території будівництва комплексу;

• Опис фактичного стану довкілля, та впливу 
планованої діяльності на основі доступної еколо-
гічної інформації;

• Опис факторів довкілля, які ймовірно зазна-
ють впливу;

• Визначення величин викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря на стадії виконання 
будівельних робіт та на стадії експлуатації комплексу;

• Визначення номенклатури та обсягів утво-
рення відходів;

• Розрахунки приземних концентрацій забруд-
нюючих речовин у атмосферному повітрі;

• Розрахунки величин ризиків;
• Опис передбачених заходів, спрямованих на 

запобігання негативного впливу на довкілля.
• Стислий зміст програм моніторингу та контр-

олю щодо впливу на довкілля під час провадження 
планованої діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, отже, 
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до 
Закону України

«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу 
на довкілля – це процедура, що передбачає:

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

• проведення громадського обговорення пла-
нованої діяльності;

• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформа-
ції, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

• надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;

• врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планованої ді-
яльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

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

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

На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено 
в оголошенні про початок громадського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
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 Ваших зауважень і про-
позицій. У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і про-
позиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт що ви-
дається Управлінням державної архітектурно- буді-
вельної інспекції у Житомирській області

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 довкіл-
ля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Жи-
томирської облдержадміністрації, вул. Театральна, 
17/20, м. Житомир, 10014. Відділ оцінки впливу на 
довкілля: електронна адреса: pryroda@ecology.zt.gov.
ua, т.(0412) 22-08-24, Семенюк Микола Миколайович

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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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

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,

Здам в оренду (продам)

тел.: 0678496163, 0961546088.

продуктовий магазин (повністю 
робочий). Продажа 1 820 000 грн, 
оренда 10 000 грн + комунальні 
послуги. Коростишів.

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ 
ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ 
УКРАЇНОЮ. 0664133079,0970683443

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА KOMATSU РС 
180. КОВШ 1М.КУБ, СТРЕЛА 9М. КО-
ПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ. РАЗВАЛИВ. 
ЗДАНИЙ, ПОГРУЗКА СЫПУЧИХ МАТ-
ЛОВ, СТРОЙМУСОРА, НАЛ.\ БЕЗНАЛ. 
РАСЧЕТ. ЦЕНА 1200 ГРН ЗА ЧАС С ТО-
ПЛИВОМ. ДОСТАВКА НА ТРАЛЛЕ 30 
ГРН ЗА 1 КМ. 0974251056,0631116792

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Віднови волосся	на	98-99%	з	Мінок-
сиділом!	850	грн/10	таблеток!	Покра-
щи	потенцію	після	40.	Ч/Ж	збудники.	
0962000369,0953838182

•	Ковка  та 	 кован і 	 елементи 	 по	
оптовим	 цінам.	 Доставка	 по	 всій	
Укра їн і . 	 Сайт : 	 KOVOSVIT .NET.	
(096)6406564;(044)3792466.

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	лом),	
припой	ПОС-30,-40,-61,	олово.	Терміново,	
в	будь-якому	вигляді	та	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	 намис-
то(250-1500	грн/1	гр),	коралове	намисто,	
книги	видані	до	1917р,	коньяки	СРСР,	
ін.предмети	старовини.	Гарантую	поряд-
ність,	справедливу	оцінку.	0503466068

•	Куплю дуже	дорого!	Старовинні	ікони,	
картини	худ.Марко	Гейко	та	ін.	проф.
художн.	 до	 1995р.	 Янтарне	 намис-
то(250-1500	грн/1	гр),	коралове	намисто,	
книги	видані	до	1917р,	коньяки	СРСР,	
ін.предмети	старовини.	Гарантую	поряд-
ність,	справедливу	оцінку.	0503466068

Послуги адвоката

Тел.:
 093-53-55-934, 067-45-12-042

Всі види правової допомоги.

•	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	шла-
коблочний,	прес	полублоків,	транспортне	
обладнання	і	т.п.	(067)5669709

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

•	ТОВ "Діаскурія"	-	регулярні	міжнар.	авто-
бусні	рейси	Україна-Греція-Україна.	Про-
даж	квитків.	Доставка	багажу.	Ліц.	МТЗУ	
АГ	№504959	від	21.03.2011.	Інформ.	на	
сайті	www.Диаскурия.top	0445216061,	
0955344046

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	для	
виробництва	кованих	виробів	та	м/п	вікон.	
Ковані	боковини	для	лавок.	Ковані	лавки,	
столи,	гойдалки.	0973588260,decorzabor.
prom.ua

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УБД СЕРІЯ 
УБД №032126, ВИДАНЕ УПРАВЛІННЯМ 
ПЕРСОНАЛУ ШТАБУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАС-
ТИНИ А4583 ВІД 15.10.2015Р. НА ІМ`Я 
РАПА СЕРГІЯ СТАНІСЛАВОВИЧА ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	
также	другую	филателистическую	продук-
цию.	Куплю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса: 
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
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Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
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Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Батьківщиною льодової скуль-
птури можна назвати Китай, і не 
без підстав: ще років триста тому 
в околицях Харбіна рибалки, ви-
рушаючи узимку на промисел, бра-
ли з собою в холодні вітряні ночі 
крижані ліхтарі. Виготовлялися 
вони дуже просто: кошик з водою 
виставляли на мороз, потім вийма-
ли з нього лід, видовбували в ньому 
отвір і вставляли усередину свічку.

• Перший визнаний світовий 
шедевр льодової архітектури був 
створений в Росії. У 1740 році для 
розваги смертельно хворої імпе-

ратриці Анни Іоанівни в Санкт-
Петербурзі побудували Льодовий 
дім, де всі меблі, фіранки, посуд 
і навіть карти, що лежать на столах, 
були вирізані з льоду.

• Широке поширення льо-
дове мистецтво отримало вже 
в наш час, коли з'явилися елек-
троінструменти, здатні значно 
прискорити процес створення 
нетривких арт-об'єктів.

• Робота з льодом подібна ро-
боті з каменем або деревом з тією 
лише різницею, що в даному ви-
падку вона вимагає дотримання 

температурного режиму. Як тільки 
стовпчик термометра опускається 
нижче мінус 35 °C, лід стає крих-
ким і ламким, а це означає, що 
в будь-яку хвилину у виробі може 
з’явитися тріщина, і тоді – починай 
усе спочатку.

• Колір скульптурі надають 
за допомогою підсвічування або 
підфарбування штучного льоду 
ще на стадії його замерзання. До 
останнього способу майстри став-
ляться з прохолодою: фарбований 
лід втрачає здатність грати під со-
нячними променями.

Гороскоп на тиждень 5 - 11 грудня

ОВЕН
Сприятливий період, 

фортуна до вас прихиль-
на. Відчуєте приплив сил 

і впораєтеся з усіма раніше роз-
початими справами.

ТЕЛЕЦЬ
Намагайтеся не ви-

трачати час даремно – 
зараз кожна хвилина на вагу зо-
лота. У взаєминах будьте тактовні 
та доброзичливі.

БЛИЗНЮКИ
Тиждень обіцяє бути 

емоційно насиченим та 
багатим на події. Зірки натяка-
ють на виконання майже забутих 
бажань.

РАК
На вас очікують при-

ємні події, у тому числі 
на роботі. Менше демонструйте 
амбіції та впертість, більше від-
почивайте.

ЛЕВ
Непогано б навести 

лад і в паперах, і в голо-
ві, і в особистих стосунках. Збе-
рігайте емоційну рівновагу, не 
гнівайтесь даремно.

ДІВА
Непередбачені пово-

роти подій розкриють 
ваші найкращі якості. Доведеться 
негайно вирішувати старі про-
блеми. Розслабитесь потім.

ТЕРЕЗИ
Бажання уникнути 

відповідальності може 
виявитись не на вашу 

користь. Не поспішайте ставити 
остаточну крапку, ще не все…

СКОРПІОН
Не соромтеся демон-

струвати свої таланти та 
вміння у професійній 

сфері. Будьте уважніші до близь-
ких людей.

СТРІЛЕЦЬ
Можете поринути 

у круговерть різноманіт-
них ділових і особистих проблем. 
Будьте розважливіші та практич-
ніші у справах.

КОЗЕРІГ
Зірки обіцяють заслу-

жену винагороду за вашу 
наполегливість і працьовитість, 
але можуть різко змінитися да-
лекоглядні плани.

ВОДОЛІЙ
Багатьох потягне на 

авантюрні пригоди, тіль-
ки не втратьте голови й 

не говоріть про особисті справи 
зі сторонніми.

РИБИ
Цього тижня нама-

гайтесь бути чесними 
навіть самі з собою. Не підла-
штовуйтесь під очікування ото-
чуючих.

Цікаві факти 
про льодові скульптури

5
грудня
середа

6
грудня
четвер

7
грудня

п’ятниця

8
грудня
субота

9
грудня
неділя

10
грудня

понеділок

11
грудня

вівторок

- 1°
   0°

- 4°
- 2°

- 6°
- 3°

- 3°
   0°

   0°
+ 1°

- 1°
+ 1°

- 3°
   0°

744 746 742 732 736 733 739
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Робін Гуд
Жанр: бойовик, пригоди
У місті Локслі у Британії живе один хло-

пець. Начебто, звичайний лорд, нічого не-
звичайного. Тільки ось він приховує одну та-
ємницю. Він абсолютно не той, ким здається. 
Колись цей хлопець брав участь у хрестових 
походах, перебивши чимало противників за 
допомогою свого лука. Але зараз він живе в 
Лондоні. Його командир мавр на прізвисько 
Маленький Джон бачить, що Англія пере-
живає не найкращі часи через тієї влади, 
яка є, наприклад, в Ноттінгемі. Багато бідних 
людей ледве-ледве зводять кінці з кінцями, у 
той час як у багатіїв грошей у надлишку. Так 
місто познайомилося з Робін Гудом.   

Кілер з гарантією 
Жанр: бойовик, драма, комедія
Вільям вже давно розчарувався в житті. 

Йому постійно не щастить, скрізь одні 
проблеми й невдачі: в особистому житті, 
у навчанні, на роботі. Та що вже говорити, 
він дев'ять разів намагався покінчити життя 
самогубством, і навіть це у хлопця не ви-
ходить. І йому це набридло. Він готовий 
віддати своє життя тим, хто заробляє вбив-
ствами. Вільям підписує контракт із про-
фесійним кілером. Нарешті Вільям отримає 
те, що хотів. Але проблема в тому, що життя 
обернулася до хлопця іншою стороною й 
тепер йому не хочеться вмирати. Тільки-от 
кілер не збирається розривати контракт. 

Ральф руйнівник 2: 
Інтернетрі 

Жанр: мультфільм, пригоди
Ральф повертається. Минуло 6 років із 

того моменту, як громила розбирався із 
проблемами в ігрових автоматах. Тепер 
для нього настав час підкорювати Інтернет. 
Разом зі своєю подругою Венелопою вони 
зроблять цей крок у невідомість. Не факт, 
що Інтернет виживе після того, як Ральф 
туди прийде, але це буде цікаво. Друзі 
зустрінуть у цьому безмежному світі неймо-
вірну кількість різних жителів, які будуть їм 
допомагати або навіть заважати орієнтува-
тися в Інтернеті. Пригоди їм забезпечені.

Фантастичні звірі: 
Злочини Ґріндельвальда

Жанр: пригоди, сімейний, фентезі
Продовження пригод у магічному 

потерріани. Ньют Скамандер разом із 
МАКОСША (Магічний Конгрес США) 
зумів полонити неймовірно небез-
печного темного чарівника Гелерта 
Гріндельвальда. Не дивлячись на всі 
запобіжні заходи, маг усе-таки зміг 
утекти. Цей ув'язнення ще більше 
запалило в ньому бажання правити 
світом. Гріндевальд зібрав навколо 
себе тих, хто як і він жадає влади, хто 
хоче правити маглами.  

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


