
РЕЗОНАНС: 
у смерті вагітної  

24-річної житомирянки  
і її ненародженої дитини  

рідні звинувачують лікарів

вул. П. Болбочана, 58

Дитяча iграшка
«Яйце Magic Egg»

Дитяча iграшка
«Яйце Magic Egg»

5029

Салямі напів/к в/с
(білкова) Т/У (шт.) 0,45кг

Салямі напів/к в/с
(білкова) Т/У (шт.) 0,45кг

2067

Бісквіт шоколадна
начинка 150 г ТМ Барні

Бісквіт шоколадна
начинка 150 г ТМ Барні

9023

Новорічний подарунок
Сундук «Дiд Мороз» 445 г

ТМ Житомирські ласощі

Новорічний подарунок
Сундук «Дiд Мороз» 445 г

ТМ Житомирські ласощі

2574

Яйця курячі 1к
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У Житомирі пропонують батькам 
доплачувати за харчування 
учнів 1-4 класів або взагалі  
відмовитися від сніданків

У Житомирі незабаром подорожчає 
проїзд в громадському транспорті

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!

с. 4
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Руслан Мороз

Встановлені на 
зупинках громадсько-
го транспорту табло 
інформування паса-
жирів після першо-
го ж снігопаду почали 
іржавіти.

USB-порти для підзарядки мо-
більників практично миттєво по-
крились іржею. Невідомо, скільки 
витримають нові технології в бо-
ротьбі з природними стихіями 
у місті, бо досвід показує, що всі 
нові технології в Житомирі довго 
не живуть. Можемо прогнозувати, 
що самі табло автоматичного про-
гнозування на зупинках громад-
ського транспорту також довго не 
проіснують.

До того ж USB-порти на зу-
пинках, які були встановлені 
минулого року, вже не працю-
ють. А після перших морозів 
кнопки на пульті екстреного 
виклику також блокуються льо-
дом. Незрозуміло, навіщо було 
встановлювати елементи, якщо 

заздалегідь було відомо, що вони 
в умовах відкритого середовища 
швидко виходять з ладу? Марно-
тратство грошей бюджету участі 
перетворилося вже на сумну 
традицію.

Нагадуємо, що взагалі цього 
року було найбільше скандалів, 
пов'язаних з бюджетом участі, що 
призвело до зміни конкурсної ко-
місії та відклику деяких поданих 
на конкурс проектів.

Анастасія Ліберман

Про це розповів 
міський голова Сергій 
Сухомлин під час звіт-
ної прес-конфереції.

Мер Житомира повідомив, що 
подорожчання проїзду у тран-
спорті неминуче, ба більше, тор-
кнеться це явище усіх соціальних 
груп житомирян.

«Ми будемо розглядати подо-
рожчання проїзду у транспорті 
в розрізі двох варіантів: чи ми бу-
демо витрачати сотні мільйонів 
гривень на підтримку комуналь-
ного підприємства або ж будемо 
піднімати проїзд у приватному 
транспорті. Але ми поки чекаємо 
електронний білет для того, щоб 

житомиряни, які працюють і ко-
ристуються транспортом кожного 
дня, відчули лише мінімальне по-
дорожчання вартості, а основне 
навантаження буде на людей, 
які не будуть купувати проїзний 
квиток і не будуть мати карту 
житомирянами – це 22% людей: 
жителі ОТГ і т. д., там буде значне 
підвищення ціни на проїзд», – роз-
повів Сергій Сухомлин.

Про подорожчання вартості 
проїзду у громадському транспор-
ті свідчить й остаточна позиція 
бюджетної комісії, яка, за слова-
ми директора КП «Житомирське 
трамвайно-тролейбусне управлін-
ня» Євгенія Демчика, повідомила, 
що місцеве ТТУ у 2019 році саме 
завдяки тому, що тарифи будуть 
підвищені, має зібрати на 36 млн 
гривень більше виручки з грома-
дян порівняно з минулорічним 
показником прибутку.

«Коли ми готували фінан-

совий план на наступний рік, 
управління транспорту і зв'язку, 
а також профільний заступник 
мера вирішили, що трамвайно-
тролейбусне управління має зі-
брати у 2019 році 108 мільйонів 
виручки, і поставили нас просто 
перед цим фактом. На цілком ло-
гічне запитання, звідки взялася ця 
сума, якщо згідно з розрахунками 
ми зможемо зібрати не більше 72 
мільйонів, нам повідомили, що 
тариф на проїзд в громадському 
транспорті буде переглянутий 
у бік його збільшення», – пише на 
своїй сторінці у соцмережі началь-
ник КП «ЖТТУ» Євгеній Демчик.

Виходячи з цифр, які були 
представлені на комісії управлін-
ням транспорту і зв'язку, а також 
профільним заступником мера, 
вже з січня наступного року вар-
тість проїзду у транспорті буде 
коштувати: трамвай, тролейбус – 
5 грн, автобус – 7 грн.

Анастасія Ліберман

У 2019 році трамвай-
но-тролейбусне управ-
ління поповнить свій 
автопарк. У рамках 
проекту модернізації 
КП «ЖТТУ» придбає 
50 одиниць техніки за 
кошти ЄБРР.

Про це розповів міський го-
лова Сергій Сухомлин 12 грудня 
під час щорічного звіту. За його 
словами, місцеве ТТУ планує 
придбати нову техніку – 50 тро-
лейбусів, втім, місто отримає їх 
не всі одразу, частина надійде 
у 2019 році, решта – у 2020.

«ЄБРР вже підтвердив надання 
кредитного гранту у сумі 2 млн 
євро на транспортну сферу. Однак 
у 2019 році ми отримаємо не всю 
партію тролейбусів, тому що про-
водиться міжнародний тендер і ця 
процедура доволі складна. Підпи-
сати угоду ми зможемо вже у квіт-
ні. Зазвичай переможцям таких 
тендерів треба 9–10 місяців, аби 

поставити таку кількість тролей-
бусів. Тож у 2019 ми сподіваємось 
отримати одну частину техніки, 
а вже у 2020 – решту», – зазначив 
Сергій Сухомлин.

Наразі усі тендерні проце-
дури розпочато. Брати участь 
у торгах на виконання договорів, 
фінансованих із коштів креди-
ту ЄБРР, мають право компанії 
будь-якої країни.

«Покупець запрошує підряд-
ників до подання пропозицій 
для участі в торгах по наступ-
ному договору, що фінансується 
з кредитних коштів, наданих Єв-
ропейським банком реконструкції 
та розвитку. Поставка 49 низько-
підлогових 12-метрових однолан-
кових тролейбусів, комплекту 
запасних частин і витратних мате-
ріалів, комплекту інструментів та 
обладнання для обслуговування 
і ремонту тролейбусів та супутніх 
послуг. Умови поставки: м. Жито-
мир, строк поставки – 37 тижнів 
після отримання авансового пла-
тежу», – йдеться в документі щодо 
проведення тендеру.

Пропозиції приймаються 
до 25 січня 2019 року за адресою 
ЖТТУ: вул. Вітрука,11, де відбудеть-
ся їх розкриття у присутності пред-
ставників учасників торгів.

Житомирська об-
ласть – серед областей, 
у яких перевищено 
епідеміологічний  
поріг.

Про це повідомляють у прес-
службі МОЗ України. За минулий 
тиждень показники захворюва-
ності на грип та ГРВІ перевищили 
епідеміологічний поріг – в Україні 
захворіли понад 203 тисячі людей.

Показник захворюваності на 
грип та ГРВІ становить 528,2 на 
100 тисяч населення, що на 1,8% 
більше епідемічного порогу по 
Україні. Епідемічні пороги пере-
вищені в областях: Харківській – на 
23%, в Житомирській, Сумській 
і Київській – на 12%, в Донецькій – 
на 1,1%.

Протягом звітного тижня 
(3–9.12) на грип та ГРВІ захворіли 
203 335 людей, із них 67,3% діти 
віком до 17 років. Порівняно з ми-
нулим тижнем рівень захворюва-
ності серед дорослих та дітей до 17 
років збільшився на 2,6% та 6,7% 
відповідно.

Одна людина померла вна-
слідок грипу. Досліджено 101 
зразок матеріалів від пацієнтів 
із підозрою на грип, в 27 випад-
ках визначено РНК вірусів грипу 
типу А

В Україні спостерігається се-
редня інтенсивність епідемічної 
активності грипу і ГРВІ та регіо-
нальне географічне поширення.

У МОЗ закликають вакци-
нуватися, щоб отримати захист 
від грипу і тяжких ускладнень. 
Це вже зробили понад 127 тисяч 
українців.

Після снігопаду нові табло 
з інформування пасажирів 
на зупинках іржавіють 

У Житомирі незабаром 
подорожчає проїзд  
в громадському транспорті

Житомир 
отримає 50 нових 
тролейбусів  
за кредитні кошти

На Житомирщині 
захворюваність на 
грип і ГРВІ на 12% 
перевищила епідпоріг
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Анастасія Ліберман

Напередодні новорічно-
різдяних свят «20 хвилин» 
нагадує про те, як вберегти 
своє житло від крадіжок 
і не стати жертвою «до-
мушників».

Кількість квартирних крадіжок, як пра-
вило, збільшується під час сезону відпусток, 
вихідних і святкових днів.

Умовно квартирних злодіїв можна 
розділити на дві категорії – аматори та 
професіонали. Любителі, як правило, ви-
бирають легку здобич, тобто квартиру, яка 
не захищена додатковими засобами – про-
стенькі двері і відносно дешевий замок, на 
нижніх поверхах – відсутність решіток на 
вікнах і балконах. Такі злодії, потрапляючи 
в квартиру, беруть те, що легко винести і тут 
же продати. Наприклад, гроші, золото, 
негабаритну побутову техніку.

А є злодії-професіонали, які готові 
протягом декількох тижнів, а то і місяців 
планувати пограбування житла, і жерт-
ва буде вибрана невипадково. Їх зазвичай 
не бентежить ступінь захисту і охорона 
об'єкта, вони не пограбують першу-ліпшу 
квартиру заради кавоварки і ноутбука, їх 
цікавлять великі суми грошей, коштовності, 
антикваріат.

У денний час злодії можуть ходити на-
вколо будинку, шукаючи потенційну жерт-
ву. Також вичерпним джерелом інформації 
про мешканців, їх достаток і графік роботи 
можуть стати сусіди, які, не роздумуючи, 
розповідають про все.

Ми не можемо захистити себе від всіх 
неприємностей і повністю ізолюватися від 
зовнішнього світу. Але посилити безпеку 
і захист свого будинку від зловмисників ми 
просто зобов'язані. Особливо під час ново-
річних свят, коли чимало людей залишають 
свої домівки на кілька днів, можливість не-
бажаних «відвідувачів» збільшується в рази. 
Отже, що ж зможе захистити ваш будинок 
від неочікуваних «гостей»?

Поради від експертів
Наразі розвиток охоронних технологій 

дозволить практично будь-якій людині за-
хистити своє власне помешкання. Доступ до 
сучасних систем безпеки і автоматики може 
здійснюватися з комп'ютера, смартфона 
або телефону.

«Надійною та ефективною охороною 
будинку є установка сучасних охорон-
но-пожежних систем та підключення їх 
до централізованої станції моніторингу 
«BSI-Group». При спрацьовуванні одного 
з датчиків або тривожної кнопки оператор 
негайно направляє до вас патрульну групу 
швидкого реагування або повідомляє у від-
повідну службу для локалізації проблеми. 
Істотно підвищити рівень безпеки можуть 
встановлені додатково відеокамери, системи 
захисту і охорони периметра», – розпові-
дає генеральний директор компанії «BSI-
Group» Олександр Безпалюк.

При охороні будинку, розташованого 
далеко від міської межі, необхідно приді-
лити увагу засобам захисту, які максимально 
збільшать час проникнення зловмисників 
на прилеглу територію котеджу чи будинку 
або в саме приміщення (паркан, решітки, 
броньовані двері). У цьому випадку при уста-
новці охоронної сигналізації час, за який 
до вас прибуде патрульна група швидкого 
реагування, уточнюється індивідуально.

Компанія «BSI-Group» також розробила 
послугу «Охорона на період відпустки / 
відрядження».

«Фахівці проводять монтаж системи 
охорони, знайомлять клієнта з роботою об-
ладнання. Все обладнання дається в оренду 
на період охорони. Клієнт не оплачує ні 
монтаж, ні обладнання, оплачується тільки 

абонентська плата. Весь монтаж системи 
займає в середньому до 2 годин. Після по-
вернення з відпустки, відрядження облад-
нання демонтується», – зауважив Олександр 
Безпалюк.

Пам’ятайте, що інвестиція у системи 
безпеки вашого приміщення – надійний 
захист власних заощаджень та майна.

Споживачу

Як вберегти житло від крадіжок 
в період свят: поради експертів
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Про районні ради  
у Житомирі   

Богунська та Корольовська районні 
ради по факту є органами місцевого 
самоврядування. Однак в дійсності 
ці ради наразі є неповноцінними. 
Вони не мають ні свого бюджету, ні 
власних повноважень (як орган міс-
цевого самоврядування), загалом не 
приймають рішень, які б стосувалися 
жителів району. Покладання квітів – 
звісно, важливо, але мова про інше.

Бюджет та обсяги повноважень 
рад визначаються рішенням міської 
ради. Ті повноваження, які залиши-
лися після ліквідації районних відді-
лів соціального захисту населення, не 
є такими, щоб говорити про доціль-
ність існування рад у тому форматі, 
в якому вони існують зараз.

Саме існування територіальної 
громади в іншій громаді є дещо 
штучним явищем.

Хоча чинне законодавство дозво-
ляє створити й вибудувати систему 
перерозподілу повноважень у місті та 
досягти гармонії функцій і сфер від-
повідальності між «центром» та «ра-
йонами». Міська рада може звіль-
нитися від великого обсягу питань 
поточного характеру, делегувавши 
їх районним радам, та зосередитися 
на основних стратегічних питаннях 
розвитку міста.

Але якщо міська рада розподіляє 
повноваження між районами таким 
чином, що вони не мають повно-
важень, і створює ситуацію, коли 
районні ради є неефективними та 
потребують ліквідації – аргументів 
щодо доцільності існування районів 
залишається мало. Враховуючи те, 
що апарат районних рад (протягом 
певного періоду) отримує заробітну 
плату на рівні міської ради (а інколи 
й більше), аргументів про доціль-
ність існування рад серед людей не 
знайдеться.

Ліквідація рад, звісно, призведе до 
скорочення адміністративно-управ-
лінського персоналу (працівників 
апарату ради). Це ще один аргумент 
для неутворення рад – економія 
бюджетних коштів. І цей аргумент 
буде звучати та підтримуватися се-
ред людей (крім працівників рад). 
Однак у майбутньому скорочується 
і представницький орган. Депутат-
ський корпус виконує свої повно-
важення на громадських засадах і не 
потребує витрат на своє утримання. 
Ліквідуються два органи з відносно 
автономними та незалежними де-
путатами, які мають на рівні з усіма 
іншими місцевими колегами одна-
кові права та повноваження. І не ви-
ключено, що наявність незалежних 
і непідконтрольних депутатів заважає 
певним чиновникам міської ради.

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

Резонанс: у смерті вагітної 
24-річної житомирянки  
і її ненародженої дитини  
рідні звинувачують лікарів

Ольга Сідлецька

Житомир ско-
лихнула сумна звіт-
ка – у Житомирсько-
му перинатальному 
центрі на 28-му тижні 
вагітності померла 
молода жінка.

У смерті 24-річної Марини 
та її ненародженої донечки, як 
вважають рідні, винні лікарі, які 
пропустили розвиток панкреати-
ту, а потім не спромоглися вчасно 
зробити кесарів розтин.

«Вона була для мене не неві-
сткою, а дочкою. Перша вагітність 
Марини 2 роки тому закінчилася 
викиднем. Друга вагітність протіка-
ла нормально. Марина поставилася 
до неї дуже відповідально і коли 
щось турбувало, одразу ж бігла 
в поліклініку. Останнім часом у Ма-
рини набрякали ноги, турбував біль 
в області діафрагми, печія, болів 
шлунок, нудило від запахів. Але 
лікарі говорили, що це нормальний 
для вагітних стан», – розповіла Алла 
Салій, свекруха Марини.

На 28-му тижні вагітності 
Марину доставили до лікарні зі 
скаргами на різкий біль у животі, 
де на основі обстежень визначи-
ли, що у неї загроза переривання 
вагітності. «Вона сфотографувала 
мені великий перелік ліків і сказа-

ла: “Дивись, скільки я всього при-
ймаю”», – згадує Олена Фролова, 
тітка Марини.

У Марини спостерігалися 
стрибки цукру в крові і сечі, од-
нак і це лікарів не насторожува-
ло. «Коли ми питали, чи казала 
лікуючим лікарям, що тебе біль 
турбує, вона відповідала, що так, 
але їй лікарі говорили, що це десь 
дитинка перевертається і давить 
на діафрагму. Також вона говори-
ла про це лікарю, у якого стояла 
на обліку. Однак під час інтерв̀ ю 
(13 грудня один з центральних 
телеканалів брав інтерв̀ ю в Жи-
томирському перинатальному 
центрі, – ред.) лікарі сказали нам, 
що Марина їм не скаржилася», – 
зауважує Олена Фролова.

Через 2 тижні лікування ва-
гітну виписали додому. Як роз-
повідає тітка, дівчину відпустили, 
незважаючи на те, що аналізи 

були не в нормі і біль у животі 
не припинився. Лікар, у якого 
дівчина стояла на обліку і звер-
нулася після виписки, жодного 
лікування не призначив, натомість 
порадив побільше лежати. Через 
6 днів перебування вдома Марину 
знову госпіталізували з гострим 
болем, – розповідають рідні.

«Вже у реанімації робили все, 
аби врятувати. Набігла велика 
кількість лікарів. Сказали, що 
у неї гострий панкреатит», – роз-
повіла Алла Салій. За словами 
тітки дівчини, яка і досі не може 
зрозуміти, як у Марини так не-
сподівано виявилася страшна 
хвороба, лікарі переконували 
їх, що плоду нічого не загрожує: 
«З дитиною все добре. Не хвилюй-
теся, тут багато лікарів. Медики 
запевнили, що для переривання 
вагітності підстав немає. Увечері 
зібрали консиліум; мови, щоб 

щось робить, не було. А потім нам 
сказали, що їх не стало».

Мама Марини отримала 
страшну звістку у день свого на-
родження. Замість родин, на які 
мала приїхати з Італії, де пра-
цювала, потрапила на похорон 
доньки і ненародженої онуки.

У Житомирському облас-
ному перинатальному центрі, 
куди наша редакція звернулася 
за роз̀ ясненням, від коментарів 
відмовилися, посилаючись на 
те, що у ЗМІ подали неправдиву 
інформацію з цього приводу і ще 
немає результатів усіх необхідних 
експертиз. «У зв̀ язку з тим, що 
у ЗМІ інформація була подана 
неправдиво, перинатальний 
центр збирається звертатися 
до суду. Але після того, як буде 
проведено ще кілька експертиз, 
ми зберемо прес-конференцію, 
на якій відповімо на усі питання 
журналістів», – повідомив журна-
лісту «20 хвилин» головний лікар 
Житомирського обласного пери-
натального центру Юрій Вайсберг.

Найближчим часом рідні 
Марини збираються занести за-
яву з приводу халатності лікарів 
до поліції і прокуратури. Якими 
будуть результати експертизи і чи 
знайдуть винних у смерті молодої 
жінки і її ненародженої донечки – 
покаже час.

P. S. Редакція «20 хвилин» 
уважно слідкуватиме за пере-
бігом подій, подробиці читайте 
у наступних номерах.

Анастасія Ліберман

На чергову сесію 
міськради прийшли 
житомиряни, обурені 
будівництвом багато-
поверхівки на приле-
глій до їх помешкання 
території.

За словами житомирянина 
Максима Мелешка, 14 грудня роз-
почалося незаконне зведення ба-
гатоповерхівки на прибудинковій 
території будинків по вул. Шевчен-
ка, 14, 16, 48 та 50.

«Показувати документацію на 
право власності на дану земельну 
ділянку відмовились. Показали 
лише копії документів договору 
оренди та дозволу, виданого від 
ЖБК міськради 12.11.2017 року. 
Останні перешкоджають вільно 
пересуватись на прилеглих зе-
мельних ділянках і порушують 
ряд законодавств. Цікаво, хто і як 
саме дав підстави порушувати 
наші законні права? В управлін-
ні архітектури нам повідомили, 
що 23-го березня цього року до 
нього звертався ЖБК з приводу 
надання умов та обмежень на 
початок проектування докумен-
тації на будівництво. Працівник 
архітектури пояснив останнім, 

що потрібно вирішити питання 
з громадою та провести слухання 
згідно з чинним законом, на що 
йому повідомили, що все в них 
з цим в порядку. Якщо подиви-
тись на генеральний план міста, 
то можна побачити, що в межех 
зони будівництва позначено 
відміткою «для навчальних за-
кладів», що напряму суперечить 
видачі умов та обмежень. Ми ви-
магаємо припинити будівельні 
роботи, призначити комісію та 
провести службове розслідуван-
ня», – сказав представник жителів 
вулиці Шевченка.

Мер Сергій Сухомлин відповів 
присутнім, що 17 грудня вже мав 
розмову з мешканцями вищезга-

даних будинків, тому наразі вже 
створена робоча група для пере-
вірки законності дій забудовника.

«Ця ділянка у 2007 році була 
продана з аукціону Житомирською 
міськрадою. 17 грудня було підписа-
не розпорядження про створення 
робочої групи по цьому питанню. 
Тому вже 19 грудня буде виїзне за-
сідання групи, і ми перевіримо 
законність всіх виданих докумен-
тів», – сказав Сергій Сухомлин.

Оскільки такі питання порушу-
валися і на минулій сесії, депутат 
міськради Любов Цимбалюк запро-
понувала провести інвентаризацію 
усіх об'єктів будівництва, що є на 
мапі Житомира, аби в подальшому 
подібних суперечок не виникало.

У Житомирі по вулиці Шевченка  
розпочалося незаконне зведення новобудови?
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У Житомирі пропонують батькам  
доплачувати за харчування учнів 1-4 класів  
або взагалі відмовитися від сніданків 

Руслан Мороз

З січня 2019 року 
учні 1–4 класів жито-
мирських шкіл отри-
муватимуть гарячі 
сніданки лише за умо-
ви щоденної доплати 
з кишені батьків. Про 
це житомирських 
батьків почали ін-
формувати у школах 
міста.

На сайті Житомирської міської 
ради розміщено проект рішення 
виконавчого комітету «Про вста-
новлення вартості харчування 
окремих категорій дітей за раху-
нок бюджетних асигнувань», яким 
пропонується змінити вартість 
харчування для дітей дошкільного 
віку і молодших школярів:

«1.1. У закладах дошкільної 
освіти (в тому числі центрах роз-
витку дитини та навчально-ви-
ховних комплексах) м. Житомира:

1.1.1. Для дітей раннього віку 
20,70 грн. (12,42 грн– кошти батьків 
(60% від вартості харчування) та 
8,28 грн – кошти місцевого бюдже-
ту (40% від вартості харчування).

1.1.2. Для дітей дошкільного 

віку 33,96 грн (20,38 грн – кошти 
батьків (60% від вартості харчу-
вання) та 13,58 грн. – кошти міс-
цевого бюджету (40% від вартості 
харчування)».

Прокоментувати такий проект 
рішення виконкому ми запропо-
нували заступнику мера Житоми-
ра Вікторії Краснопір, яка курує 
питання освіти.

– Свого часу державою було 
припинено фінансування хар-
чування дітей 1–4 класів з місь-
кого бюджету. У 2018 році було 
спрямовано майже 16 мільйонів 
гривень на те, щоб забезпечити 
харчування дітей 1–4 класів та на-
давати їм гарячі сніданки. Таким 
чином, діти харчувалися в наших 
школах сніданками вартістю 8 грн. 
Звичайно, якщо виходити з цін на 
споживчому ринку, вартості енер-
гоносіїв, зростання мінімальної 
заробітної плати персоналу – за 
ціну у 8 гривень забезпечити 
необхідну харчову та енергетич-
ну цінність харчування для дітей 
шкільного віку неможливо. Таким 
чином, протягом останнього пів-
року ми говоримо про те, що бу-
демо планувати співфінансування 
з батьками організації сніданків 
для дітей. Департаментом освіти 
зроблені відповідні розрахунки 
і надано пропозиції, яким чином 
саме ми зможемо це організувати. 
Враховуючи те, що 8 грн забез-
печує 20–25 відсотків харчової та 

енергетичної цінності харчування 
для дітей, ми маємо забезпечити 
більш повноцінне харчування, 
і тому в результаті обрахунків було 
визначено, що оптимальна ціна, 
яка може забезпечити до дев'яноста 
відсотків харчування енергетичної 
цінності, десь орієнтовно 17.50 грн. 
Таким чином сформовано пропо-
зиції щодо моделі харчування 
сніданками дітей перших-четвер-
тих класів через співфінансування 
з батьками. З міського бюджету 
так само будуть спрямовуватися 
кошти в розмірі 8 грн на дитину, 
але вони будуть реалізовані не як 
окрема страва або набір страв, а як 
частина вартості того харчування, 
яке буде представлено дітям. Якщо 
батьки будуть додавати необхідну 
суму, вартість гарячого сніданку 
для дитини буде 17.50 грн. Таким 
чином ми забезпечимо харчування 
до 90 відсотків енергетичної цін-
ності, і вже можна говорити про 
більш-менш повноцінне харчуван-
ня. Модель така. Аналогічні моделі 
застосовуються в дитячих садочках.

На сьогодні це закладено 
в проект програми розвитку осві-
ти міста Житомира на 2019–2020 
роки, який зараз пропонується 
депутатам міської ради, а також 
у проект міського бюджету на 
2019 рік.

Як зауважила Вікторія Красно-
пір, проект рішення виконавчого 
комітету, який встановлює вар-

тість харчування і саме ці співвід-
ношення, наразі розробляється 
і буде представлений на розгляд 
членів виконавчого комітету. Тобто 
всі документи, що є – в проектах, 
тому будь-які дії шкіл стосовно 
підписання договорів і визна-
чення батьками, як вони будуть 
харчуватися, на даному етапі є 
передчасними.

«Департаменту освіти надано 
завдання в найкоротший термін 
провести збори батьків в усіх 
школах із запрошенням осіб, які 
відповідають за харчування в де-
партаменті, а також приватних 
підприємців, які безпосередньо 
організовують харчування, щоб 
роз'яснити батькам, як саме воно 
буде здійснюватись, за які кошти, 
який порядок здійснення розра-
хунків, яким чином сплачуються 
кошти, як буде організовано хар-
чування. Я просила надати орієн-
товне меню батькам, щоб вони мо-
гли ознайомитись з тим, що буде 
запропоновано дітям на 17.50 грн, 
а також поставити питання щодо 
харчування приватним підпри-
ємцям. Те, що зараз школа надає 
два договори – це юридично поки 
що не обумовлено. Можливо, та-
ким чином школа хоче з'ясувати 
примірне коло дітей, які будуть 
харчуватися з батьківською до-
платою, щоб знати, який обсяг 
взагалі харчування буде необхід-
но забезпечити. Таким чином, 

у батьків буде альтернатива: або 
вони харчуються з доплатою і їх 
дитина отримує якісний гаря-
чий сніданок, який вони можуть 
контролювати, або дитина може 
відмовитись від харчування в шко-
лі вартістю 17,50 грн і батьки за-
безпечуватимуть її харчування 
самостійно через ланч-бокси та 
іншим чином.

За словами чиновниці, на-
разі у місті склалася ситуація, 
коли з міського бюджету майже 
16 млн грн спрямовується на 
сніданки учнів 1–4 класів, а кое-
фіцієнт корисної дії від того хар-
чування дуже малий.

«Депутати міської ради ідуть 
назустріч, розглядають і пого-
джують питання, щоб виділити 
так само майже 15 мільйонів, але 
при співфінансуванні з батьками. 
Таким чином, ми зможемо забез-
печити більш-менш гаряче якіс-
не харчування, ми його будемо 
контролювати, його будуть контр-
олювати батьки, і тоді ми зможемо 
говорити про те, що ми годуємо 
дітей, а не просто 15 мільйонів 
вимиваємо з міського бюджету. 
Батькам доведеться доплачувати 
приблизно 200 з чимось гривень. 
На мою думку, батьки зможуть 
знайти 200 гривень, щоб дитина 
харчувалися повноцінно», – резю-
мувала Вікторія Краснопір

Яке рішення прийме виконав-
чий комітет – читайте згодом.

У Корольовському суді розглянули 
клопотання про арешт вилученого під час 
обшуку майна протоієрея Сергія Грицаюка

Руслан Мороз

У Корольовсько-
му районному суді 
Житомира 12 грудня 
2018 року відбувся роз-
гляд клопотання про 
арешт майна клірика 
єпархії УПЦ, протоі-
єрея Сергія Грицаюка.

Нагадуємо, що 3 грудня цього 
року працівники УСБУ в області 
та ГУ Нацполіції обшукали при-
міщення Житомирської єпархії 
УПЦ та помешкання протоієрея. 
Правоохоронці вилучили елек-
тронні носії, ноутбук та мобільні 

телефони. Прокурор стверджує, 
що вилучене майно має ознаки 
речових доказів.

У повідомленні, поширеному 
раніше прес-службою СБУ у Жи-
томирській області, не зазначено, 
що екстремістську літературу 
знайдено саме в Житомирській 
єпархії та що саме там її виготов-
ляли. Більш того, представники 
єпархії стверджують, що в них 
немає необхідної апаратури для 
виготовлення листівок та при 
обшуку така апаратура не була 
знайдена.

До того ж адвокат заперечує 
арешт майна: підзахисний не має 
жодного процесуального статусу.

«Було проведено обшуки, 
далі велися відповідні слідчі дії. 
Є протокол огляду вилучених 
предметів. Проведено відповід-
ний огляд та вже потрібно при-

значати відповідні експертизи. 
Пропоную накласти арешт на 
вилучене майно для забезпечен-

ня об’єктивності дослідження 
доказів», – повідомив прокурор 
Микола Клименко.

Натомість адвокат протоієрея 
Світлана Круківська зазначила: ні-
яких відомостей про внесення за-
значеної судової справи у систему 
автоматичного розподілу немає.

«Це ще раз доводить неза-
конність клопотання та його 
необґрунтованість», –  додала 
Світлана Круківська. Також ад-
вокат повідомила: речі, вилучені 
із помешкання Сергія Грицаюка, 
не ідентифіковані, а під час об-
шуку переривався відеозапис 
процесу.

«Речі не ідентифіковані, тобто 
їх не можна вважати речовими 
доказами. Більше того, щодо само-
го Грицаюка ще не встановлено 
процесуальний статус. Якщо вра-
хувати вищезазначене, не прослід-
ковується будь-яка причетність до 
зазначеної листівки», – зазначає 
Світлана Круківська.
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У № 44 газети 
«20 хвилин Житомир», 
яка вийшла 14 листо-
пада 2018 року, була 
розміщена стаття 
«Нова схема захоплен-
ня земель під МАФи 
в Житомирі без будь-
яких погоджень».

Ми вирішили дослідити це 
питання ширше. Редакція отри-
мала відповіді на інформаційні 
запити від Фонду державного 
майна України, Житомирської 
міської ради, Державного агент-
ства водних ресурсів України, 
Державного архіву Житомирській 
області. Також у нашому розпо-
рядженні копія листа з Фонду 
держмайна України за підписом 
заступника начальника регіональ-
ного відділення Фонду держмай-
на України по Житомирській об-
ласті Т. Степури «Щодо оренди 
державного майна», в якому Фонд 
передає в оренду ФОП Стейска-
лу О. Б. нерухоме майно – частину 
площадки з асфальтованим по-
криттям площею 20 квадратних 
метрів. Майно передано в оренду 
з метою розміщення торговель-
ного об'єкта з продажу продо-
вольчих товарів.

Згідно з отриманими докумен-
тами, 50 відсотків орендної плат-
ні перераховувалося в місцевий 
бюджет, а 50 відсотків на рахунок 
Регіонального фонду держмайна 
України по Житомирській області. 
Орендна плата за базовий місяць 
оренди (вересень 2018 року) стано-
вила 183,01 грн.

Крім того, ретельно вивчаючи 
отримані документи, редакція 

звертає увагу читачів та органів 
державної влади на те, що в Жито-
мирі наклали мораторій на видачу 
паспортів прив'язок на нові МАФи. 
Ще у 2015 році члени виконавчого 
комітету міської ради прийняли 
рішення, яким спеціально уповно-
важеному органу з питань місто-
будування та архітектури міської 
ради заборонили приймати і ре-
єструвати заяви для отримання 
паспортів прив'язок для нових 
тимчасових споруд. Рішенням ви-
конкому внесено зміни в діючий 
регуляторний акт – рішення місь-
квиконкому від 18.12.2013 р. № 611 
«Про затвердження комплексної 
схеми розміщення та архітектур-
них типів тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності на території міста Жи-
томира», яким, крім мораторію на 
видачу паспортів прив'язок на нові 
МАФи, забороняється розміщен-
ня тимчасових споруд у скверах 
і парках.

Представники Житомирського 
міжрайонного управління водного 
господарства стверджують, що до-
звіл надавався Фондом держмайна 

на державне майно та рішення Жи-
томирського виконкому для них не 
обов'язкове, оскільки мова йде про 
комунальне майно.

На сайті Держгеокадастру 
земельна ділянка навколо адре-
си: проспект Незалежності, 
55-а (біля Малинського ринку) 
зазначена як «комунальне май-
но». Відомості приватизації за 
№ 65(1189) від 13 серпня 2018 року 
містять інформацію про те, що 
РВ ФДМУ по Житомирській об-
ласті оголошує конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки майна. За № 2 
зазначено об'єкт: частина пло-
щадки з асфальтовим покриттям 
площею 20,0 м2, що перебуває 
на балансі Житомирського між-
районного управління водного 
господарства. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Житомир, про-
спект Незалежності, 55а. Мета: 
проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної пла-
ти з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. 
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; плат-
ник робіт з оцінки – ФОП Стей-
скал О. Б. Очікувана найбільша 

ціна послуг з оцінки під час об-
рання переможця – 1600,00 грн. 
Подібні для об’єкта оцінки 
об’єкти – площадки, майданчики.

Тобто ніякого аукціону з орен-
ди вказаного майна не проводи-
лось, а майбутній орендар сам 
оплатив роботи з оцінки, що ви-
кликає дуже багато додаткових 
запитань до даного процесу.

У надрукованій раніше статті 
зазначалося, що начальник лі-
нійного відділу Інспекції з благо-
устрою міста Житомира Олександр 
Круглий так прокоментував цей 
випадок:

– В межах своїх повноважень 
ми здійснили виїзд на об'єкт за 
адресою: проспект Незалежнос-
ті, 55-а. Коли ми прибули на міс-
це, то виявили, що громадянин 
України, зареєстрований як ФОП, 
самовільно розмістив тимчасову 
споруду (МАФ) та виконував ро-
боти по благоустрою прилеглої 
території, а саме викладав троту-
арну плитку. Візуально об'єкт пла-
нувався для здійснення продажу 
кави та других напоїв. За фактом 
цих двох порушень, а саме – роз-
міщення тимчасової споруди та 
виконання робіт біля неї, складено 
адміністративної протокол згідно 
зі статтею 152 Адміністративного 
кодексу України, який направле-
но на адміністративну комісію 
з благоустрою. Власнику МАФа 
запропоновано власними силами 
протягом даного тижня здійснити 
демонтаж та надати нам відповідну 
дозвільну документацію.

Отже, на основі отриманих 
документів доходимо до ряду ви-
сновків:

1. Дійсно, є погодження на 
оренду вказаної площадки з ас-
фальтованим покриттям.

2. У місті Житомирі діє морато-
рій на встановлення МАФів.

3. МАФ встановлений на те-
риторії державної власності, яка 
належить Житомирському між-
районному управлінню водного 
господарства за адресою: просп. 
Незалежності, 55-а.

4. На фото явно бачимо, що 
об'єкт торгівлі буде здійснювати 
свою діяльність в бік комунальної 
власності – Малинського ринку, 
практично на вулиці та проїжджій 
частині, де підприємець виклав 
плитку та провів роботи з благо-
устрою прилеглої території.

На основі вищесказаного кон-
статуємо той факт, що в обхід ді-
ючого законодавства та мораторію 
в Житомирі продовжують встанов-
лювати нові МАФи.

Анастасія Ліберман

Рішенням сесії 
міської ради від 
18 грудня також 
було виділено 2 млн 
450 тис. гривень 
на світлофорні 
об’єкти.

Ще 1 млн 521 тис. – на ре-
монт та заміну дорожніх зна-
ків. До проекту рішення сесії 
за пропозицією бюджетної 
комісії та погоджувальної ради 
внесені зміни до запланованого 
фінансування.

«Утримання, технічне 
обслуговування, монтаж, ре-
монт світлофорних об’єктів, 
інші роботи, пов’язані з їх 
належною експлуатацією, 
визначити орієнтовний обсяг 

фінансування на 2019 рік у сумі 
2 450,0 тис. грн (від заплано-
ваної суми – 3 млн 221 тис. 
53 грн», – йдеться в тексті ре-
комендації.

На утримання і обслугову-
вання велопарковок виділили 
на наступний рік 300 тис. грн 
(у проекті рішення було 1 млн 
186,13 тис. грн), на нанесення 
дорожньої розмітки – 1 млн 
600 тис. грн (в проекті рішення 
було 4 млн 202,07 тис. грн).

Також депутати підтри-
мали пропозицію зменшити 
суму на утримання, ремонт 
та заміну дорожніх знаків: 
на 2019 рік виділили 1 млн 
521,81 тис. грн (в проекті – 
2 млн 1,05 тис. грн).

Нагадаємо, у проекті рі-
шення сесії про бюджет на 
2019 рік доходи були визначені 
у сумі 3 млрд 302 млн 420 тис. 
843 грн, видатки –  3 млрд 
207 млн 290 тис.615 грн.

На продовження теми про нові схеми 
захоплення земель під МАФи в Житомирі

З міського бюджету Житомира виділено 
більше 1,5 млн грн на дорожню розмітку
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Двадцята сесія VII 
скликання Житомир-
ської обласної ради 
18 грудня 2018 року 
більшістю голосів 
прийняла бюджет на 
2019 рік.

В бюджеті визначені основні 
положення на 2019 рік:

– Доходи обласного бюджету 
у сумі 7 773 658 683 гривень, у тому 
числі доходи загального фонду 
обласного бюджету – 6 808 167 100 
гривень та доходи спеціального 
фонду обласного бюджету – 
965 491 583 гривень.

– Видатки обласного бюджету 
у сумі 7 768 889 583 гривень, у тому 
числі видатки загального фонду 
обласного бюджету – 6 577 999 800 
гривень та видатки спеціально-
го фонду обласного бюджету – 
1 190 889 783 гривень.

Перед голосуванням депутат 

обласної ради Олександр Чорно-
морець звернувся до депутатсько-
го корпусу:

– Сформований бюджет на 
2019 рік. Я, як член бюджетної 
комісії, хочу сказати, що він в тій 
чи інший мірі, враховуючи вну-
трішні та зовнішні виклики, зба-
лансований.

Разом з тим ми стурбовані 
деякими питаннями. Зокрема, 
нам в наступному році потрібно 
попрацювати задля збільшення 
доходної частини бюджету. У нас 
є резерви та для цього є ресурси. 
Нам потрібно ретельніше попра-
цювати в частині земельних від-
носин. Закінчуються договори за 
2018 рік, укладаються договори на 
2019 рік. Нам потрібно перегляну-
ти договори на використання вод-
них ресурсів, упорядкувати в на-
ступному році лісовий податок, 
те, що стосується лісового госпо-
дарства. Нам потрібно заборонити 
різного роду фінансові махінації 
в частині розміщення фінансів, 
особливо місцевих громад на де-
позитних рахунках. Це призво-
дить до того, що в частині області 
кошти розміщені на депозитах. 

Правильно чи неправильно це? Ні, 
неправильно! Тому що сьогодні 
ці кошти повинні працювати на 
громаду. Бюджетна комісія раз на 
квартал повинна заслуховувати 
всі фінансові інспекції, податкову 
інспекцію. Нам потрібно перегля-
нути питання легалізації робочих 
місць. У нас є тисячі приватних 
підприємців каменепереробної 
галузі, які могли б легалізуватися 
на ринку своїх послуг. Це надало 
би можливість збільшити доходну 
частину бюджету нашої області.

Ми стурбовані тим, що Всес-
вітня організація охорони здоров'я 
оголосила результати моніторингу 
частоти захворювань і на перше 
місце виходять онкозахворювання, 
навіть серцево-судинні захворю-
вання на другому місці. Тому ми 
виносимо пропозицію: левову 
частку при виконанні бюджету 
направляти на онколікарні для 
того, щоб удосконалити саму ро-
боту цих лікарень, покращити 
рівень матеріально-технічного 
оснащення лікарень і забезпечи-
ти повне безкоштовне лікування 
онкохворих.

Депутат обласної ради Андрій 

Озерчук наголосив:
– Я зробив спеціальний запит 

в Держгеонадра та хочу вас по-
інформувати, що з 2010 року по 
теперішній час було видано 112 
спеціальних дозволів на корис-
тування корисними копалинами 
нашої області. Це відповідь на 
питання наповнення бюджету. 
Тому я звертаюсь до депутатів: 
ми повинні контролювати, що 
роблять ці 112 об'єктів на тери-
торії нашої області – працюють 
чи не працюють. Це утворення 
робочих місць, це утворення бю-
джету. Тому є проблема, що ми, 
депутати, коли в наступному році 
будемо надавати погодження на 

користування надрами, я маю на 
увазі пісок, граніт, торф і тому 
подібне, повинні контролювати, 
щоб підприємство запрацювало. 
А не так, що деякі компанії беруть 
2,5 тисячі гектарів землі зі статут-
ним капіталом в тисячу гривень 
і нічого не роблять. А працюють 
тільки державні підприємства. 
Ось хто може назвати хоч десяток 
підприємств, яким в минулому 
році ми надали погодження та 
вони запрацювали? Вони прак-
тично не працюють! Тому що одна 
задача «застолбіть територію».

Після виступів депутати 
прийняли обласний бюджет на 
2019 рік.

Руслан Мороз

Напади на журна-
лістів – не рідкість 
у наш час.

14 грудня 2018 року в при-
міщенні телецентру зібралися 
журналісти обласних ЗМІ, щоб 
обговорити ситуацію з нападами 
на журналістів, пов'язану з їх про-
фесійною діяльністю, небезпеч-
ними умовами роботи та взагалі 
з активною життєвою позицію, 
без чого взагалі журналіст не 
може працювати. В дискусії взяли 
участь Сергій Томіленко – голова 
Національної спілки журналістів 
України, Валерій Макеєв – секретар 
Національної спілки журналістів 
України, а також представники 
облуправління Національної по-
ліції. Приєдналися та взяли ак-
тивну участь у дискусії з питань 
безпеки журналістів редактори та 
кореспонденти більшості газетних 
і електронних видань області.

Перед початком дискусії голова 
Національної спілки журналістів 
України Сергій Томіленко особисто 
вручив членські квітки новим чле-
нам журналістської спільноти.

Нагадаємо, що протягом 2017–18 
років на Житомирщині сталося 7 
фізичних нападів на журналістів. 
Зокрема, розголосу набули по-
биття редакторів газети «Бердичів 
діловий» Валерія Шелепи і газети 
«Патріот» Андрія Лактіонова, корес-
пондента інформаційного порталу 

«20 хвилин» Руслана Мороза, корес-
пондентки обласної газети «Эхо» 
Світлани Михальової та інших колег. 
Всі ці інциденти увійшли до моніто-
рингу «Індекс фізичної безпеки жур-
налістів України», який здійснює 
НСЖУ спільно з партнерськими 
громадськими організаціями.

Організатор регіональної дис-
кусії у м. Житомирі – Житомирська 
обласна організація НСЖУ, при 
підтримці НСЖУ та неурядової 
організації Freedom House в Україні.

Анастасія Ліберман

Корольовську та 
Богунську районні 
ради не утворювати-
муть після наступних 
виборів. Таке рішення 
18 грудня прийняли 
депутати на черговій 
сесії міської ради.

Перед переходом до голосу-
вання по цьому запитанню депу-
тат міської ради Любов Цимбалюк 
зачитала звернення депутатів 
Корольовської та Богунської ра-
йонних рад щодо категоричної 
незгоди із неутворенням райрад.

Корольовська районна рада 
висловила незгоду з проектом 
рішення сесії міської ради щодо 

неутворення районних рад у місті 
Житомирі. Є ще звернення депу-
татів Богунської районної ради, 
яку підтримує Корольовська, – за-
уважила Любов Цимбалюк.

«Це питання вже обговорюва-
ли в комісіях, бачили звернення. 
Зараз ми маємо прийняти рі-
шення з цього приводу», – сказав 
міський голова Житомира Сергій 
Сухомлин.

В результаті рішення за не-
утворення райрад підтримало 23 
з 35 присутніх на сесії депутатів 
Житомирської міської ради.

Нагадаємо, про прийняття 
приміщень Богунської і Коро-
льовської районних рад у власність 
Житомира проголосували депута-
ти міськради під час позачергової 
сесії 12 червня. У приміщеннях 
районних рад міста будуть зна-
ходитися «прозорі офіси». На ре-
конструкцію будівель та облашту-
вання закладів з міського бюджету 
виділили 574 тисячі гривень.

Обласна рада прийняла
бюджет на 2019 рік

У Житомирі відбулася 
регіональна дискусія з 
питань безпеки журналістів

У Житомирі 
районні ради 
після виборів 
будуть ліквідовані
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Анастасія Ліберман

«WikiLegalAid» – це 
зручна та безкоштов-
на платформа до юри-
дичних консультацій, 
яка дає можливість 
знайти відповіді на 
правові запитання.

Окрім цього, в платформі міс-
титься судова практика та зразки 
правових документів.

Організатори презентації 
розповідають, що впровадження 
«WikiLegalAid» дає унікальну 
можливість кожному громадяни-
ну самостійно отримати юридич-
ну консультацію, що буде сприяти 
посиленню правової спроможнос-
ті та обізнаності.

«По всій Україні система 
безоплатної правової допомо-
ги спільно з територіальними 
органами Міністерства юстиції 

України відкриває для вільного 
доступу інформаційно-довідкову 
платформу правових консультацій 
«WikiLegalAid». Ця платформа 
була розроблена як інновацій-
ний проект системи безоплатної 
правової допомоги. Наші фахівці 
користувались нею для надання 
первинної правової допомоги. 
І сьогодні ми відкриваємо її для 
вільного користування не тільки 
правовиків, а й усіх громадян 
України. Це дозволить нам під-
вищити правову спроможність та 
обізнаність громадян», – зауважив 
директор Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олександр 
Гербеда.

І н ф о р м а ц і й н а  б а з а 
«WikiLegalAid» функціонує за 
принципом відомої «Wikipedia» 
і містить більше 1400 правових 
консультацій.

«Сьогодні історична подія, 
адже напрацювання інтелектуаль-
ної праці сотень юристів і адвока-
тів системи безоплатної правової 
допомоги відкривається на загал. 
Дуже приємно, що ми можемо 

свої практичні напрацювання 
відкрити безкоштовно людям. 
Відтепер правову консультацію 
будь-яка людина може отримати 
через свій смартфон або не вихо-
дячи з дому через свій комп’ютер. 
Система «WikiLegalAid» – це ана-
лог «Wikipedia». Тепер кожен за 
одним словом чи обраною галуз-
зю права може отримати фахову 
консультацію», – розповіла експерт 
інформаційно-довідкової плат-
форми «WikiLegalAid» Наталія 

Радушинська.
П р а в о в а  п л а т ф о р м а 

«WikiLegalAid» була створена на 
базі якісних правових консуль-
тацій співробітників системи 
безоплатної вторинної правової 
допомоги.

«Протягом всеукраїнського 
тижня права, як правило, пра-
цівники територіальних органів 
юстиції та безоплатної вторинної 
правової допомоги приходять до 
молоді, членів трудових колек-

тивів, працюють на правових 
майданчиках. Мають вони певні 
подарунки для громади: чи то 
роз’яснення законодавства з пев-
них галузей права, чи презентації 
інформаційно-методичних мате-
ріалів. І мені особисто дуже при-
ємно, що у рамках тижня права 
ми отримали такий подарунок від 
системи безоплатної правової до-
помоги, і я впевнений, що це дуже 
корисний подарунок не тільки для 
працівників органів юстиції, але 
й для всього населення України. 
Крім того, більшість відповідей на 
правові питання будемо знаходи-
ти у тому просторі, який сьогодні 
презентують», – резюмує началь-
ник Головного територіального 
управління юстиції у Житомир-
ській області Олександр Грабар.

Аби спробувати нову право-
ву послугу та знайти потрібну 
й корисну для вас інформацію, 
необхідно: скористатись пошуком 
на головній сторінці (написати 
ключове слово або корінь слова 
та поставити *) або скористатись 
пошуком через структуру катего-
рій (наприклад, за галуззю права).

У Житомирі презентували платформу 
правових консультацій «WikiLegalAid»

З січня наступного року у ТТУ можуть 
початися серйозні проблеми з фінансуванням

Руслан Мороз

Проблеми з фінан-
суванням можуть 
загрожувати ТТУ вже 
з січня 2019 року.

Про це повідомив на своєї 
сторінці в соціальній мережі 
Facebook начальник Житомир-
ського трамвайно-тролейбусного 
управління Євгеній Демчик.

«13 грудня 2018 року відбулося 
засідання бюджетної комісії, де 
розглядалося питання про оплату 
за надання транспортних послуг 
комунальним підприємством 
«Житомирське трамвайно-тро-
лейбусне управління» на 2019 рік. 
Хочу пояснити житомирянам 
деякі важливі нюанси. Виходячи 
з цифр, які були представлені на 
комісії управлінням транспорту 
і зв'язку, а також профільним 
заступником мера, вже з січня 
наступного року у ТТУ можуть 
початися серйозні проблеми з фі-
нансуванням. З огляду на те, що 
комунальне підприємство зараз 
працює по транспортному догово-
ру з міською радою, виходить, що 
місто ці послуги замовляє і опла-
чує після їх виконання. Вартість 

транспортної роботи, яку міська 
влада вимагає виконати від ТТУ, на 
наступний рік складає близько 215 
мільйонів. Сюди входить і вартість 
електроенергії, і заробітна плата, 
і ремонт рухомого складу», – на-
писав очільник ТТУ.

Зі слів Євгенія Демчика, коли 
готувався фінансовий план на 
наступний рік, управління тран-
спорту і зв'язку, а також профіль-
ний заступник мера вирішили, 
що трамвайно-тролейбусне управ-
ління має зібрати у 2019 році 108 
мільйонів виручки, і поставили 

ЖТТУ просто перед цим фактом. 
На цілком логічне запитання, звід-
ки взялася ця сума, якщо згідно 
з розрахунками ЖТТУ зможе 
зібрати не більше 72 мільйонів, 
керівництво міста повідомило, що 
тариф на проїзд в громадському 
транспорті буде переглянутий 
у бік його збільшення: трамвай, 
тролейбус – 5 грн, автобус – 7 грн. 
І хоча пообіцяли зробити це з пер-
шого січня, громадських слухань 
не було проведено і до цього дня, 
а це означає, що в січні підпри-
ємство буде вже в мінусі на кілька 

мільйонів. До того ж абсолютно 
незрозуміла ситуація з пільгови-
ми категоріями пасажирів.

За саму транспортну послугу 
місто готове заплатити підпри-
ємству 86 мільйонів. Навіть якщо 
уявити, що ТТУ за новим тарифом 
вдасться зібрати зазначену суму – 
215 мільйонів (загальна вартість 
надання транспортних послуг) 
мінус 108 мільйонів (за виручку) 
ніяк не виходить 86 мільйонів, які 
просить управління транспорту 
та заступник мера Дмитро Ткачук 
для ТТУ.

На одному із засідань бю-
джетної комісії перший заступ-
ник мера Світлана Ольшанська 
повідомила, що 86 мільйонів – це 
максимум, на що ТТУ може роз-
раховувати у 2019 році в умовах, 
які склалися з міським бюджетом, 
відповідно і вимагати виконання 
послуг потрібно з урахуванням 
цієї обставини.

Крім того, цей фінансовий 
план був складений з розрахунку 
введення нових маршрутів, але за-
ступник мера з питань транспорту 
на комісії повідомив, що трапить-
ся це не раніше квітня 2019 р.

Представники ТТУ ще раз роз-
повіли депутатам про ситуацію, 
що склалася. Деякі члени комісії 
були дуже здивовані тим, що вони 
повинні голосувати за суми, які 

можуть абсолютно помінятися, 
якщо тариф залишиться на сьо-
годнішньому рівні. Управлінню 
транспорту і зв'язку, а також про-
фільному заступнику мера сказа-
ти депутатам було нічого, хоча це 
їх робота, але ніяк не співробіт-
ників трамвайно-тролейбусного 
управління, робота яких – надава-
ти послуги перевезення житоми-
рянам. У підсумку депутати суму 
підтримали, і, найімовірніше, під-
тримають її і на сесії.

Євгеній Демчик зазначає, що 
не знає, як наступного року вижи-
ватиме підприємство. Очевидно, 
що чиновників це особливо не 
турбує. Деякі з них, судячи з усьо-
го, ставлять особисту неприязнь 
вище інтересів міста, житомирян, 
які користуються комунальним 
транспортом, працівників ТТУ. 
Не хочеться заражати житомирян 
песимізмом, але дуже хотілося б, 
щоб кожен депутат, кожен міський 
чиновник перейнявся проблема-
ми комунальних підприємств, які 
в тому числі перевозять житоми-
рян і роблять все для їх розвитку. 
Або ж хоча б не заважали. Адже 
рішення, прийняті чиновниками, 
часто доводять повну відсутність 
інтересу зробити їх прибуткови-
ми. В даному випадку йдеться про 
дублювання маршрутів ТТУ при-
ватними перевізниками.
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Як зняти особу  
з реєстрації  
місця проживання?

При призначенні субсидії 
враховується дохід усіх, хто 
зареєстрований в житловому 
приміщенні. Тому до місцевих 
центрів та бюро правової допо-
моги часто звертаються жителі 
Житомирщини з питанням, як 
зняти особу, яка не проживає 
у квартирі чи будинку, з реє-
страції. Роз’яснення, в межах 
проекту «Я маю право!», на-
дали фахівці Житомирського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги.

Для вирішення даного пи-
тання існує два шляхи: добро-
вільна згода особи на зняття 
з місця реєстрації та судове 
вирішення спору.

Добровільна згода особи 
на зняття її з реєстрації місця 
проживання – це, безумовно, 
найшвидший та найпростіший 
шлях. Особа має подати заяву 
до виконавчого комітету ор-
гану відповідної ради за міс-
цем знаходження житлового 
приміщення або до центру 
надання адміністративних по-
слуг. Громадяни, які не можуть 
самостійно зробити це, можуть 
залучити представника за до-
віреністю. При поданні заяви 
та всіх необхідних документів 
орган реєстрації має прийня-
ти рішення про зняття з місця 
реєстрації або відмову у знятті 
з реєстрації.

Інший шлях – судовий. Мож-
ливість позбавлення особи 
права на користування житло-
вим приміщенням у судовому 
порядку та подальшого зняття 
з реєстрації залежить від того, 
чи є особа членом сім’ї влас-
ника житлового приміщення. 
Якщо це член сім’ї, тоді суд бере 
до уваги період, протягом яко-
го особа припинила фактичне 
проживання в житловому при-
міщенні. Позов краще подавати 
після спливу 1 року. Суд у кож-
ному конкретному випадку на 
власний розсуд встановлює 
наявність поважних причин 
для припинення користування 
приміщенням особи, яка не 
проживала понад встановле-
ного строку.

Відносно особи, яка не є 
членом сім’ї, власник може 
звернутись до суду з позовом 
про визнання особи такою, що 
втратила право на користуван-
ня житловим приміщенням та 
зняття з реєстрації.

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

Руслан Мороз

Міжвідомчий фо-
рум щодо поперед-
ження насильства 
пройшов за участю 
провідних експертів, 
патрульних та діль-
ничних поліцейських, 
представників влади, 
ЗМІ та активної грома-
ди міста.

Понад 50 учасників досліджу-
вали юридичні, психологічні та 
соціальні аспекти проявів насил-
ля та напрацьовували механізми 
протидії.

Символічно, що захід відбувся 
як завершальна акція Всеукра-
їнської інформаційної кампанії 
в Житомирі «16 днів проти на-
сильства» у День прав людини 
(Human Rights Day), проте це 
лише початок, – зазначили орга-
нізатори форуму.

«Інформаційні заходи щодо 
протидії насильству не повинні 
обмежуватись лише 16 днями, 
а мають постійно нагадувати сус-
пільству про те, що проблема існує 
і з нею необхідно боротися. Саме 
з цієї причини цьогорічні заходи 

благодійного фонду «Нехай твоє 
серце б’ється» були заплановані 
на завершення «16 днів проти на-
сильства» і стануть стартом акції 
“Біла стрічка”», – зазначила дирек-
тор фонду Наталія Нагорна.

Варто зазначити, що прове-
дення форуму і старт акції «Біла 
стрічка» в Житомирі вдалося ре-
алізувати в рамках проекту, що 
впроваджується за підтримки 
Інноваційного фонду з питань 
взаємодії поліції з громадою на 
засадах партнерства (CPIF) Проек-
ту підтримки підготовки поліцей-
ських (PTAP), що реалізовується 
в Україні компанією «Агрітім Ка-
нада Консалтинг Лтд» за фінансо-

вої підтримки уряду Канади.
Кожен учасник міжвідомчого 

форуму одягнув білу стрічку як 
світовий символ боротьби з до-
машнім насильством і отримав 
серце небайдужості.

Вони розглянули ситуативні 
кейси та обговорили проблемні 
питання міжвідомчої взаємодії 
у попередженні домашнього на-
сильства.

Із 11 січня 2019 року вступають 
в силу норми закону, які передба-
чають кримінальну відповідаль-
ність за вчинення домашнього 
насилля. Окрім цього, Нацполіція 
отримала право контролювати по-
ведінку кривдника, щоб не допус-

тити повторного насильства, буде 
створений Єдиний держреєстр 
випадків домашнього насильства, 
розробляються програми реабі-
літації для постраждалих і їхніх 
кривдників.

Проте є питання, що потре-
бують напрацювання дієвого 
механізму в рамках законодавчих 
змін, зокрема чіткий механізм 
дій при винесенні заборонних 
чи обмежувальних приписів 
кривдникам, які є власниками 
помешкання, в якому проживає 
жертва, проходження реабілі-
таційних програм жителів із 
сільської місцевості тощо.

Аби скоординувати зусилля 
і опрацювати спірні і проблемні 
питання, представники органів 
місцевого самоврядування, поліції, 
профільних служб, регіональних 
центрів безоплатної правової до-
помоги та благодійники підписали 
меморандум про співпрацю.

Також в рамках міжвідомчого 
форуму пройшла «Жива бібліоте-
ка», яка реальними прикладами 
розвіяла міфи щодо бездіяльності 
поліцейських і показала позитивні 
результати роботи правоохоронців 
у житті пересічних житомирян.

На завершення заходу орга-
нізатори запросили долучатися 
учасників до майбутніх акцій та 
інформаційних кампаній, які за-
плановані в рамках проекту @ptap.
ukraine, що впроваджується за фі-
нансової підтримки уряду Канади.

Руслан Мороз

13 грудня практич-
но в центрі Житоми-
ра, в будинку по вулиці 
Грушевського, 16, при-
близно о 13:40 стався 
жахливий інцидент.

Неадекватні особи почали теле-
фонувати в домофон у квартиру на 
першому поверсі, вимагаючи впус-
тити їх до приміщення. В той час 
у квартирі перебувало дві жінки, 
які, побачивши чоловіків з явними 
ознаками алкогольного сп̀ яніння, 
сильно злякалися та проігнорува-

ли їхні вимоги. Чолов'яги, побачив-
ши у вікні жінок, почали лізти на 
захисну решітку на вікнах, вирвали 
штекери підключення до мережі 
Інтернет та побили скло. В цей час 
цілком випадково хтось із сусідів, 
виходячи з під̀ їзду, відкрив двері. 
Двоє хуліганів, остаточно переко-
навшись, що в квартирі знаходять-
ся тільки жінки, почали ломитися 
в двері вказаної квартири на пер-
шому поверсі. Жінки зателефону-
вали, і їм на допомогу прийшли 
колеги з сусіднього офісу, яким 
вдалося затримати нападників, 
і викликали поліцію.

За словами власника кварти-
ри Олексія Пустовіта, дільничний, 
який прибув, повідомив, що один 
з нападників раніше судимий і вза-
галі прямував до своєї коханки, яка 

мешкає поверхом вище.
Постраждалі та їхні 

колеги в поліції надали 
пояснення і написали 
заяву про злочин – на-
пад на квартиру. Але 
при цьому з'ясувалося, 
що нападники, коханка 
одного з них та працівни-
ки поліції давні знайомі. 
Тому працівник поліції, який при-
ймав заяви під диктовку, намагався 
спотворити факти злочину. Після 
втручання власника житла полі-
цейські розірвали вже написані 
пояснення потерпілих і перепи-
сали заново, описуючі факти від-
повідно до того, як насправді все 
відбувалося.

Розповівши нашій редакції про 
цю подію, власник житла Олексій 

Пустовіт зазначив, що таким чи-
ном він намагається попередити 
жителів міста, що навіть вдень 
у власному житлі нас може чекати 
небезпека.

Зі свого боку ми звернулися 
з інформаційним запитом до від-
ділу комунікації поліції Жито-
мирської області щодо коментаря 
у цій справі, про який обов'язково 
повідомимо згодом.

У Житомирі відбувся  
Міжвідомчий форум щодо 
попередження насильства

У Житомирі серед білого дня  
двоє чоловіків намагалися вдертися  
до житлового приміщення
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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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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
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.1
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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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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
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МАГАЗИН ЕЛЕКТРОНІКИ 
ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

2018

«Техносклад»

Кондиціонери та системи
вентиляції

2018

«Комтех Полісся»
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ

2018

«Житомирські
ласощі»

МАГАЗИН 
БУДМАТЕРІАЛІВ

2018

«ОЛДІ»
МАГАЗИН 

АВТОЗАПЧАСТИН

2018

«Stop Transit»

Забудовник

2018

ЖК«Перлини
Корбутівки»

ДВЕРІ, ВОРОТА
(виготовлення,
встановлення)

2018

Фабрика дверей
«Океан»

КАФЕ

2018

«Тераса»
КАДРОВА АГЕНЦІЯ

2018

«Максимус»
 міжрегіональний

рекрутинговий центр

Дитячі центри

2018

«Kids Sity»
ДИТЯЧИЙ МАГАЗИН

2018

«Варюшки-
Андрюшки»

Весільний салон

2018

«Панна»
Виробник молочної

продукції

2018

«Молокія»

ВІКНА (ВИГОТОВЛЕННЯ,
ВСТАНОВЛЕННЯ)

2018

 Фабрика вікон
«Океан»

Будівельні
послуги

2018

ПП «Компанія РОС»

Дизайн студія

2018

«DD Studio»

Веб-студія

2018

«Uzor.group»

БАНК

2018

ПАТ КБ
«ПриватБанк»

АПТЕКА

2018

«Sanitas»
АВТОСАЛОН

2018

«Житомир-Авто»
АГЕНТСТВО З 

ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТ

2018

«JAM студія»

БАР, ПАБ

2018

Паб
«Чеширський кіт»

АГЕНТСТВО 
НЕРУХОМОСТІ

2018

АН «Максимус»

МАГАЗИН МЕБЛІВ

2018

«Океан»
фабрика меблів

МАГАЗИН КВІТІВ 
ТА ДЕКОРУ

2018

«Люба Флора»

ПАРТНЕРИ 

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ 

вул. Рильського, 9, оф. 506

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95
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Шановні читачі, нам приємно, що ви взяли активну участь в голосуванні «Народний бренд 2018».
Ви обирали найдостойніших у 49 номінаціях за своїми вподобаннями.
Щиро вдячні усім вам за активність. Ваша думка допомогла визначити найкращих у кожній номінації.
П’ятірка лідерів голосування по кожній номінації розміщена на сайті 20.ua/zh.

СТОМАТОЛОГІЧНА
КЛІНІКА

2018

«Омега дент»

НАПІЙ АЛКОГОЛЬНИЙ

2018

«Житомир сучасна»
ТМ

РЕСТОРАН

2018

«Вульф»

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР

2018

ТРЦ
«Глобал UA»

Інноваційна
компанія

2018

«Associated
Trader Group»

ЮВЕЛІРНИЙ 
МАГАЗИН

2018

«КЮЗ»
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО

2018

«Креветка–тур»

МАГАЗИН САНТЕХНІКИ
ТА КЕРАМІКИ

2018

Будівельний
центр кераміки

«Океан»

САЛОН КРАСИ

2018

Студія краси
«INNA BILA»

НАПІЙ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИЙ
(пиво)

2018

ТМ «Чернігівське»

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

2018

«Костриця»

РОЗВАЖАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД

2018

«Острів пригод»

ТАНЦЮВАЛЬНА СТУДІЯ,
КЛУБ

2018

«VARSHALEX»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

2018

СГ «ТАС»

МАГАЗИН ОДЯГУ

2018

«COLIN'S»
МАГАЗИН УТЕПЛЕННЯ

БУДИНКІВ

2018

«ЦЕНТР 
УТЕПЛЕННЯ»

СПОРТЗАЛ (КЛУБ)

2018

«Lime»
СТО

2018

«Stop Transit»

ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА

2018

«Управління поліції
охорони в Житомирській

 області»
ПРОДУКТОВИЙ 

магазин біля дому

2018

«Полісся-Продукт»

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
та ковані вироби

2018

«Коваль-
Полісся»

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

2018

«Медібор»

МАГАЗИН ОПАЛЕННЯ

2018

«ЦЕНТР 
УТЕПЛЕННЯ»

МАГАЗИН 
САДОВОЇ ТЕХНІКИ

2018

«ДОБРИЙ 
ГОСПОДАР»

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ПРЕМІУМ ПАРТНЕР МЕГАПАРТНЕР ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ПАРТНЕР

м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 
м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а
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Що треба знати про отруєння 
чадним газом і як йому запобігти

Піротехніка в руках дитини – 
привід готувати лікарняне ліжко

Отруєння чадним 
газом небезпечне для 
всіх, але найбільш 
вразливі маленькі 
діти, вагітні жінки та 
люди з хронічними 
хворобами серця чи 
органів дихання.

Часто першими проявляють 
ознаки отруєння чадним газом до-
машні тварини. Що треба знати про 
чадний газ, симптоми отруєння 
таким газом і як цьому запобігти – 
розповідають у МОЗ України.

Що треба знати  
про чадний газ

Чадний газ утворюється в ре-
зультаті горіння в умовах нестачі 
кисню

Якщо в приміщенні немає нор-
мального доступу свіжого пові-
тря, погано працює вентиляція чи 
несправне обладнання – в ньому 
може накопичуватись чадний газ.

Чадний газ не можна поба-
чити чи відчути його запах. Тому 

визначити, яка концентрація 
в приміщенні – неможливо без 
спеціальних приладів.

Потрапляючи в організм 
під час дихання, газ проникає 
з легенів у кровоносну систему, 
де з'єднується з гемоглобіном. 
Внаслідок цього кров втрачає 
здатність переносити і доставля-
ти кисень тканинам, а організм 
швидко починає відчувати його 
недостатність. Що довше людина 
вдихає газ, то серйозніші симпто-

ми можуть виникнути
Це також залежить від кон-

центрації газу в повітрі. Навіть 
у невеликих концентраціях про-
тягом тривалого часу вдихання 
газу може мати серйозні наслідки 
для здоров’я.

Симптоми отруєння  
чадним газом

Симптоми отруєння чадним 
газом не завжди очевидні, особли-

во при його низькій концентрації. 
Вони можуть бути схожі на грип 
чи харчове отруєння. Але на від-
міну від грипу, отруєння чадним 
газом не викликає підвищення 
температури.

Найбільш поширений симп-
том при отруєнні чадним газом – 
головний біль. Також людина, яка 
отруїлась чадним газом, може 
відчувати запаморочення та вто-
му, утруднене дихання, задишку, 
сухий кашель, нудоту та блювоту.

Тривалий вплив низьких доз 
чадного газу може призвести до 
появи неврологічних симптомів – 
проблем з мисленням та появою 
емоційних змін у поведінці; до 
прикладу, людина стає роздрато-
ваною, схильна приймати імпуль-
сивні та нераціональні рішення.

Більш серйозні симптоми – 
втрата рівноваги, зору, порушення 
пам’яті або ж втрата свідомості. 
Це може статися всього протягом 
двох (!) годин, якщо у повітрі буде 
велика концентрація чадного газу.

Якщо ви відчуваєте ці симп-
томи і підозрюєте, що причиною 
може бути чадний газ, перш за 
все – вимкніть усі прилади, крім 

електричних, та відкрийте вікна, 
щоби впустити в приміщення по-
вітря. Якщо погано почуваєтесь – 
зверніться до лікаря!

Як запобігти отруєнню 
чадним газом

Щоби уникнути отруєння 
чадним газом:

• Для обігріву помешкання 
використовуйте лише ті прилади, 
які для цього призначені, до при-
кладу, не використовуйте газову 
плиту для обігріву приміщення.

• Регулярно перевіряйте газові 
прилади, вентиляційні канали та 
димоходи на справність.

• Не залишайте увімкненими 
газові прилади без нагляду.

• У помешканні з пічним 
опаленням завжди відчиняйте 
заслінку в пічці чи комині.

• Електровитяжці та газовій 
колонці не місце в одному при-
міщенні.

• Завжди провітрюйте при-
міщення, якщо в них є газові 
прилади.

Будьте уважними та не нехтуй-
те своєю безпекою!

Напередодні ново-
річних свят рятуваль-
ники Житомирщини 
нагадують правила 
поведінки з піротех-
нічними засобами.

Які новорічні свята без піро-
техніки? Кожен із нас в дитинстві 
полюбляв взяти до рук бенгальські 
вогники, хлопавки, петарди та, 
як-то кажуть, використати їх за 
призначенням. Якихось особливих 
відчуттів завжди додавали нам ви-
бухи піротехнічних засобів. При-
кро, але часто така дитяча забавка 
може закінчитися плачевно.

Випадки дитячого травматиз-
му від піротехніки фіксуються 
щороку по всій країні, незважа-
ючи на сезон. Можливо, їх не так 
багато, але сивого волосся батькам 
травмованих дітлахів додається 
вдосталь.

Останній прикрий випадок 
пов’язаний із невдалим пово-
дженням із піротехнікою, став-
ся на Полтавщині. 15 грудня до 
Кременчуцької лікарні потрапив 
16-річний юнак. У результаті ви-

буху петарди хлопчина отримав 
забій другого, третього пальців 
лівої кисті та забійну рану другого 
пальця правої кисті.

Згадаймо ще інцидент 2018 
року на Волині, де хлопчик ніби 
випадково знайшов петарду по-
серед вулиці. Знайдений піротех-
нічний виріб із невідомих причин 
вибухнув у руках дитини і спри-
чинив травму кисті. На Сумщині 
одразу двоє малюків травмува-
лися взагалі влітку. При спробі 
запалити одну петарду іншою 
стався вибух, через що хлопчики 
отримали ушкодження пальців, 
якими тримали вибухівку. А ми-
нулого року в Івано-Франківську 
17-річну студентку травмувало 
уламком від петарди, що відірвав-
ся від феєрверку, прямісінько під 
час відкриття ялинки.

На Житомирщині також ви-
никали подібні інциденти. Кілька 
років тому в Коростені під час зви-
чайнісінького новорічного ранку 
в дитсадку малюк отримав опі-
ки. Хлопчик був у костюмі Діда 
Мороза. На обличчі прикріплена 
борода з вати. Маленькі вихованці 
кружляли в хороводах, співали пі-
сень, розказували вірші… Коли ж 
малеча взяла до рук бенгальські 

вогники, то сталося лихо – у юного 
Діда Мороза зайнялась борода. Як 
наслідок – дитина отримала опіки 
обличчя та найстрашніші спогади 
про улюблене свято.

Щоб убезпечити підрос-
таюче покоління від біди, фа-
хівці ДСНС активно проводять 
роз’яснювальну роботу. Виступа-
ють у школах, дитсадках перед 
дітворою, навчаючи правилам 
безпечної поведінки з піротех-
нічними засобами. Також ряту-
вальники ретельно перевіряють 
місця продажу піротехніки, щоб 
запобігти купівлі населенням не-
безпечного товару.

Наостанок хочеться 
нагадати вам елементарні 
правила поводження 
із найпопулярнішими 
піротехнічними виробами!

Почнімо з хлопавок. Це, 
мабуть, одна з найулюбленіших 
новорічних забавок нашого дитин-
ства. Проте варто пам’ятати, що не 
можна направляти хлопавку в об-
личчя або освітлювальні прилади, 
застосовувати її поблизу полум’я 
свічок чи розпечених спіралей. 
Дітям можна користуватися хло-

павками тільки в присутності 
дорослих.

Злощасні петарди. Про них 
вже говорилось вище, і ви прочи-
тали, до чого можуть привести 
такі забавки. Заборонити корис-
тування ними ми не можемо, 
тому просто вчергове закликає-
мо просто не брати їх до рук та 
застерегти однолітків. Не носіть 
петарди у кишенях і без упаковки. 
Не можна розбирати їх та утриму-
вати в руках після підпалу. Слід 
одразу кинути запалену петарду 
від себе на відстань 5–6 метрів.

Бенгальські вогні. Здавалося 
б, безневинна забавка! А ні! Як ба-
чимо, і вони можуть наробити лиха. 

Коростенський Дід Мороз знає про 
це, як ніхто інший. Бенгальські вогні 
рекомендується використовувати 
тільки у великих приміщеннях із 
вентиляцією або на вулиці. При 
використанні цих і багатьох інших 
феєрверків необхідно пам’ятати, що 
неправильне поводження з ними 
може спричинити пожежу або за-
вдати шкоди здоров’ю.

Зустріньте новорічні та різдвя-
ні свята у колі близьких та рідних 
БЕЗПЕЧНО! Прикрашайте ялин-
ку, готуйте улюблені страви та за-
гадуйте бажання! І пам’ятайте – 
відповідальність рятує життя!

У ДСНС України
у Житомирській області
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Україна повертає  
церкві незалежність

Інформація про те, що митрополит Никодим перейшов  
до Православної церкви України, не відповідає дійсності

Створення незалеж-
ної від Москви церкви 
вийшло на завершаль-
ний етап: 15 грудня 
Об’єднавчий собор 
у Києві обрав пред-
стоятеля єдиної авто-
кефальної структури.

Її очолив Епіфаній – донині 
він був митрополитом Переяс-
лавським та Білоцерківським. На 
співслужінні з Варфоломієм, яке 
відбудеться у Константинополі на 
початку січня, митрополит Київ-
ський отримає з рук Вселенського 
Патріарха довгоочікувану грамоту 
щодо автономії. Про шлях укра-
їнської церкви до незалежності 
та значення Томосу для держави 
розповідає Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Рух до історичного рішення
У жовтні цього року Кон-

стантинополь скасував дію Си-
нодального листа від 1686 року – 
документа, який підпорядкував 
Київську митрополію Москов-
ському патріархату. А також зняв 
анафему російського духівництва 
з предстоятеля УПЦ Київського 
Патріархату Філарета та Україн-
ської автокефальної православної 
церкви (УАПЦ) Макарія. Цими 
рішеннями Вселенський Патрі-
архат відкрив шлях український 
церкві до отримання автокефалії.

Жовтневому Синоду передува-
ло понад чотири роки перемовин 
із Константинополем і світською 
владою в Стамбулі. Це питання 
цього року обговорював Прези-
дент Петро Порошенко з главою 
Туреччини Реджепом Таїпом 
Ердоганом. Останній пообіцяв 
зробити «все можливе» для ав-
токефалії.

Загалом за часів своєї незалеж-
ності Україна двічі зверталася до 
Константинополя щодо Томосу, 
однак лише 2018-го це питання 
вперше зрушило з місця і вийшло 

на фінішну пряму. Експерти по-
яснюють: війна з Росією змусила 
українську владу активізувати 
процес, щоб зменшити вплив Мо-
скви на значну кількість парафіян.

«РПЦ – невід'ємна частина по-
літичної системи РФ. Кремль не 
приховує, що розглядає її як один 
із головних інструментів для впли-
ву на Україну», – так Порошенко 
пояснив рішення світської влади 
взятися за відновлення церковної 
автономії.

У квітні 2018 року Верховна 
Рада підтримала його звернення 
до Вселенського Патріарха щодо 
створення Єдиної помісної право-
славної церкви в Україні. А вже 
у вересні до Києва прибули екзар-
хи Варфоломія – для узгодження 
і завершення процесу надання 
незалежності українським пра-
вославним.

Цілком очікувано Москва по-
силено намагалася завадити пла-
нам Києва. На думку політичного 
експерта Костянтина Матвієнка, 
«бурхлива істерика» росіян ви-
дала їхню «справжню паніку», 
яка розпалилася після новин 
про створення помісної церкви: 
«Це реакція на раптове власне 
усвідомлення фундаментальної 
помилковості всієї політики Росії 
щодо взаємин із Україною».

Однак численні зустрічі ро-
сійського духівництва із Варфо-
ломієм своєї мети не досягли. 
Константинополь не похитнула 
і провокативна заява РПЦ про 
розрив відносин із Вселенським 
Патріархатом. У грудні пред-
ставники УПЦ КП, УПЦ МП та 
УАПЦ таки обрали предстоятеля 
під час Об’єднавчого собору у Со-
фійському храмі. Він очолив єдину 
структуру, яка відтепер офіційно 
називається Православна церква 
України.

Автокефальна церква 
як «стовп української 
незалежності»

Політичні оглядачі виокреми-
ли два важливі наслідки отри-
мання українською церквою неза-

лежності. По-перше, – це набуття 
релігійної свободи вірянами від 
Москви: такий крок надає владу 
українському духівництву діяти 
поза наказами РПЦ, об’єднавши 
в одній структурі всіх українських 
православних. Другий наслідок 
виходить за церковні межі і стосу-
ється політичного значення Томо-
су – здійснення ще одного кроку 
від російського імперіалізму.

«Це питання не лише релігій-
не. Впевнений, що це питання на-
ціональної безпеки та зміцнення 
української державності», – про-
коментував процес отримання 
Томосу спікер Верховної Ради 

Андрій Парубій.
І справді, як зазначають екс-

перти, Кремль через РПЦ досі 
мав широку зону впливу на 
велику частину українського 
населення – станом на 2018 рік 
Московському Патріархату були 
підконтрольні 12 тисяч приходів, 
що вдвічі перевищувало кількість 
приходів КП. Як наголошують 
фахівці, саме церква стала для 
президента РФ Володимира Пу-
тіна одним із останніх інструмен-
тів поширення «руского міра» на 
сусідні країни.

«Через церкву агресор отри-
мував прямий доступ до сердець 
і думок українців», – пояснює 
експерт з комунікацій Катери-
на Крук.

Закордонні дослідники про-
гнозують, що релігійна свобода 
прискорить культурне відокрем-

лення України від Росії та спри-
чинить остаточний «крах імпер-
ських амбіцій Путіна».

«Символічна сила української 
церкви в Києві буде величезною. 
Символічна сила київського 
християнства дасть величезний 
імпульс українській ідентичнос-
ті», – вважає професор Універ-
ситетського коледжу Лондона 
Ендрю Вілсон.

Своєї радості з приводу об-
рання митрополита Київського 
не приховують і самі українці. 
На площі перед Софійським 
собором тисячі людей зустріли 
новину про результати голо-
сування оплесками і вигуками 
«Слава!». Соцмережі тим часом 
заполонили вітання, у яких по-
дію назвали «історичним святом» 
та «епохальним зрушенням». 
Відомий блогер Олег Пономар 

порівняв значення Собору з отри-
манням безвізу, «помноженого 
на мільярд». А лідер духовного 
управління мусульман «Умма» 
Саїд Ісмагілов зазначив, що від-
тепер «українська нація здобула 
один із найпотужніших чинників, 
що забезпечуватиме та охоро-
нятиме справжню незалежність 
України».

Тепер на нову структуру че-
кає формування нових керівних 
органів протягом найближчих 
двох місяців. Щодо ієрархів УПЦ 
МП, які 15 грудня не долучили-
ся до об’єднання, то вони все ще 
мають можливість зробити це 
в майбутньому.

«Ми маємо засвідчити нашу 
єдність, щоб серед нас панував 
мир і злагода. Коли це побачать 
інші, я вірю, що вони прийдуть 
до нас, і ми спільно будемо бу-
дувати Українську православну 
церкву», – заявив після обрання 
митрополит Київський і всієї 
України Епіфаній.

Наразі українське духовенство 
готується до отримання Томосу 
6 січня. Цей документ надасть 
Православній церкві Украї-
ни право самостійно обирати 
предстоятеля без затвердження 
у Константинополі та зробить 
її рівноправною серед інших 14 
помісних церков.

Матеріал Центру 
 громадського моніторингу 

та контролю

Через наш інфор-
маційний ресурс 
намагалися пошири-
ти фейкову інфор-
мацію.

18 грудня 2018 року читач до-
дав на наш сайт новину про те, 
що нібито митрополит Жито-
мирський і Новоград-Волинський 
Никодим «провів, – як каже ав-
тор, – переговори з духовенством 
і активістами щодо запобігання 

провокацій і непорозумінь під 
час оформлення переходу до 
Православної церкви України».

Далі автор закликає усіх не-
байдужих "підтримати" митро-
полита Никодима у прагненні до 
переходу у так звану Православну 

церкву України.
У прес-службі Житомирської 

єпархії повідомляють, що нія-
ких офіційних заяв чи будь-яких 
звернень про свій перехід до 
"ПЦУ", а тим більше перегово-
рів, митрополит Житомирський 

і Новоград-Волинський Нико-
дим НЕ НАДАВАВ, а тому будь-
яка інформація, що з'являється 
чи з'являтиметься у ЗМІ на цю 
тему Є НЕПРАВДИВОЮ до офі-
ційних звернень митрополита 
Никодима!

 На фото: предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	В зв`язку	з	розширенням	компанії	потрібні	
люди	в	офіс.	Вік	необмежений.	Оплата	5-6	
тис.грн.	Успішним	працівникам	надаються	без-
коштовні	путівки	за	кордон.	0937539585(дзво-
нитивлюбідні)

•	В ТК	Буковель	(Івано-Франківської	обл.)	на	
зимовий	сезон	запрошуються	хлопці	та	ді-
вчата	.	Зп	висока.	Проживання	та	харчування	
надається.	0673441413

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

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

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

•	Высокооплачиваемая работа	в	Польше,	
Чехии,	Латвии,	Израиле	.	Оформление	и	про-
езд	за	наш	счет.	З/п	от	20	000	до	60	000	грн.	
0685859090

• ДЛЯ РОБОТИ НА БУДІВНИЦТВІ В КИЇВ 
ПОТРІБНІ МОНТАЖНИКИ, МОНОЛІТНИКИ, 
АРМАТУРНИКИ, РІЗНОРОБОЧІ, ПРОРАБ, КО-
ШТОРИСНИК. КОМПАНІЯ НАДАСТЬ ЖИТЛО 
ІНОГОРОДНІМ. 0973297339,0689290102

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН 
В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. ДЕТАЛІ ЗА 
0976626417

•	Менеджер з	логістики.	Заробітна	плата	4000	
грн	0672466598

•	Оператори пилорами	з	д/р	на	деревооброб-
не	підприємство	(Київська	обл.,	Вишгород-
ський	р-н,	с.	Катюжанка).	З/п	від	14000	грн	
(від	виробітку).	Іногороднім	надаємо	житло.	
Можливо	вахта.	0674443630

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Лат-
вія,	 Чехія,	 Фінляндія.	 Житло	 б/к.З/П	
14000-52000.	Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.	
0979391431,0662731011

ОФІЦІАНТИ, БАРМЕН, КУХАР НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ В КАФЕ. ЗП ВИСОКА І СВО-
ЄЧАСНА. 0974270393

•	Охоронник, зп	8400	грн.	за	місяць.	Вахто-

вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	

рахунок	фірми.	0730230982

ПЛИТОЧНИКИ, ОБ ЄМ РОБІТ БІЛЬШЕ 
3000 М2. ВАРТІСТЬ - 80 ГРН/М2. ОБ 
ЄКТИ В М.КИЄВІ, ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. 
0963090165,0730465327

ПОВАР ХОЛОДНОГО ПРОЦЕССА НА РА-
БОТУ В РЕСТОРАН ДИВНЫЙ САД. Г/Р 
ПОСМЕННЫЙ. 0974823119

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ, ДОПО-
МОГА НА ВІДСТАНІ У ПРОБЛЕМАХ СІМ`Ї, 
БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, КОХАННЯ, САМОТНОСТІ. 
0683706105,0732232983

ПОЛІРУВАЛЬНИК КАМЕНЮ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВІД 10.000 ГРН. ГРАФІК РОБОТИ З 
9:00 ДО 18:00. 0505566631,0975494062

ПОМОЩНИК ПОВАРА НА ПОСТОЯННОЕ МЕС-
ТО РАБОТЫ В РЕСТОРАН ДИВНЫЙ САД. Г/Р 
ПОСМЕННЫЙ. 0974823119

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (-К). ГРАФІК РОБОТИ З 
15-00 ДО 22-00, 3/3 ДНІВ. МІСЦЕ РОБОТИ 
ТРЦ ГЛОБАЛ. 0975557577

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЖИТТЄВИХ ПРО-
БЛЕМ: СІМ`Ї, ДІТЕЙ, ШЛЮБУ, КОХАННЯ, 
САМОТНОСТІ, БІЗНЕСУ. ВЕЛИКИЙ Д/Р НА 
ВІДСТАНІ. 0673038478

• РАБОТА В ОТЕЛЯХ ВОСТ. ПОБЕРЕЖЬЯ + 
КАЛИФОРНИЯ. ОБСЛУЖ. ПЕРСОНАЛ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ (БЕЗ ЗНАНИЯ/СО ЗН. АНГЛ.ЯЗ.) З/П 
ОТ 70 000ГРН. УСКОРЕННОЕ ОФОРМЛ. ПП «ПА-
СИФИК ЮНИВЕРСАЛ ГРУП УКРАИНА» Г.КИЕВ, 
УЛ.КОНСТАНТИНОВСКАЯ 24. ЛИЦ.МИН.ТРУДА 
И СОЦ.ПОЛ. АВ547342 ОТ 21.12.10 0634407065
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•	ТОВ "БРЕГО"	під-во	з	виробн.	буд.	матер.	в	
пропонує	роботу	для	різноробочих.	Вітаються	
навички	роботи	з	бетоном	Обов`язки:	замішу-
вання	бетону,	склад-ня	продукції.	з/п-15000	
грн.	Житло	надається	0662552413	Микола

•	Терміново! Потрібні	чоловіки,	жінки,	подруж-
жя	на	роботу	в	Чехію,	Литву,	Польщу.	Офі-
ційне	працевлаштування.	Відкриття	віз.	http://
allwork.com.ua.	Ліц.МСПУ	125	від	17.02.16.	06
85857654,0951341133,0931341133

У ПРОСТОРИЙ ЛИВАРНИЙ ЦЕХ (М.ХАРКІВ) 
ПОТРІБНІ ЛИВАРНИКИ З ДОСВІДОМ РО-
БОТИ. ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ (АЛЮМІНІЙ). 
108 ЛИВАРНА МАШИНА НАПІВАВТОМАТ. 
ЗАРПЛАТА ВІД 13000 ГРН. З ЖИТЛОМ ДО-
ПОМОЖЕМО. 0995682855МАКСИМ.

ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, РОБІТ-
НИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КЛІНКЕРНОЇ ПЛИТ-
КИ, ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. БЕЗКОШТОВНЕ 
ЖИТЛО. З/П- ВІД ВИРОБІТКУ, ВИПЛАТА 2 
РАЗИ НА МІСЯЦЬ. 0972538810,0995211100

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	
Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	вільний	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,email:atontd
2013@g

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

•	Різнооробочі на	ферму.	Проживання.	Опла-
та	проїзду.	Гідна	зарплата.	Львівська	обл.	
0972758396,0985222406

•	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

2. НЕРУХОМІСТЬ 
2.2. Продам 2-кiмнатнi 

квартири 
•	Продам в	Центрі	Харкова	свою	кімнату,	ст.	
метро	"Історичний	музей",	вул.	Сумська	буд.	
6,	15.2	м.кв.,	загальна	21,5	м.кв.,	бойлер,	прас.	
машинка,	15000,	торг.	0639997954,0678124100

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

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

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

2.15. Обмiняю Нерухомість 

ПРОДАЖА ИЛИ ОБМЕН ДОМА, 3 КОМ., 1 ЭТ., 
О.ПЛ. 80М2, УЧАСТОК 10 С, КИРП.СТЕНЫ, 
ДОВБЫШ, ДОМ 1987Г. 80М2 - САРАЙ, 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
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Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, зазна-
ченої у пункті 1 цього оголошення, з ме-
тою виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості 
до планованої діяльності.

1.Планована діяльність
Продовження розробки та подальшої 

рекультивації Аннівського родовища ла-
брадориту яке розташоване в 0,7 км від 
південно-східної околиці с.Невирівка 
у Хорошівському районі Житомирської 
області. Аннівське родовище лабрадо-
риту експлуатується з 2014 р. Розробка 
родовища буде здійснюватись відкри-
тим способом (кар’єром) з в’їздною та 
нарізною траншеями. Система розробки 
транспортна з зовнішнім розташуванням 
відвалів скельних та розкривних порід. 
Площа родовища згідно спеціального 
дозволу на користування надрами ста-
новить – 2,82 га. Балансові запаси Аннів-
ського родовища лабрадориту станом на 
01.10.2016р. становлять 352,9 тис.м3. Вихід 
блоків, відповідно до робочого проекту 
розробки родовища становить 21,2%. При 
плановій потужності 3700 м3 блоків на 
рік, забезпечить гірничодобувне підпри-
ємство сировиною на термін 20 років.

2.Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕВИРІВСЬКИЙ 
ЛАБРАДОРИТ», код ЄДРПОУ 38580872, 
12122, Житомирська область, Хорошів-
ський район, с. Рижани, вул. Кутузова, 

буд 55. Директор: Чугаєвський О. А.
тел. (067)2331330
3.Уповноважений орган, який за-

безпечує проведення громадського 
обговорення

Управління екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації. Адреса: 10014 м. 
Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./
факс (0412)22-08-24, e-mail: pryroda@
ecology.zt.gov.ua, контактна особа Се-
менюк М. М.

4.Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгля-
датиме результати оцінки впливу 
на довкілля

Згідно Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності 
буде отримання дозвільних документів, 
які видаються органами державної влади 
та місцевого самоврядування відповідно 
до вимог чинного законодавства Украї-
ни, в т. ч. виконання умов міністерства 
екології та природних ресурсів України – 
наказ від 03.03.2017 р № 106.

5.Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-

шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються пла-
нованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропози-
ції можуть подаватися в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) від-
будуться

10 січня 2019 року, об 12 годині 00 
хвилин, в приміщенні

Хорошівської селищної ради Рижан-
ського Старостинського округу, за адре-
сою: Житомирська область, Хорошівський 
район, с. Рижани, вул. Кутузова, 55.

6.Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Те-
атральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, кон-
тактна особа Семенюк М. М.

7.Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Те-
атральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, кон-
тактна особа Семенюк М. М.

Зауваження і пропозиції приймають-
ся протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці друго-
му пункту 5 цього оголошення.

8.Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 179 сторінках.

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

– в Хорошівській селищній раді 
Рижанського Старостинського округу 
за адресою: Житомирська область, Хо-
рошівський район, с. Рижани, вул. Ку-
тузова, 55.

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

– м. Житомир, вул. Кафедральна, 5а, 
офіс. 514,

контакна особа Котелянець Н. В. 
тел. 096–265–45–02

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

____________________________________________________________________________
Дата	офіційного	опублікування	в	Єдиному	Реєстрі	з	оцінки	впливу	на	довкілля	(автоматично	
генерується	програмними	засобами	ведення	Реєстру,	не	зазначається	суб’єктом	господарювання)	

20181031856_____________________________________________________________________________
унікальний	реєстраційний	номер	справи	про	оцінку	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності	
(автоматично	генерується	програмними	засобами	ведення	Реєстру,	для	паперової	версії	
зазначається	суб’єктом	господарювання)

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, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ 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;(0
97)1811011;(093)0881880.

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

•	Причепи автомобільні	ТМ	"Лев",	1-2х	остні.	
Розміри:	1,1х1,	3-3,6х1,	6.	У	вир-ві	викорис-
товуємо	високоякісний	метал	і	німецькі	комп-
лектуючі	(ресори,	клямки,	замки).	Гар.5р.	До-
ставка.	Розсрочка.	Завод-виготівник.	067118
1888,0503098085,0939554802

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

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

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

•	Поршнева група	Кострома,	гільза,	кільця,	

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 

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

•	Причепи тракторні	3ПТС-12,	2ПТС-5,	2ПТС-4	

(самоскидні),	товарний	вигляд,	зняті	з	обліку.	

(096)0795238,(099)0585081

•	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

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

3.9. Автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

• ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ НА ДИЗЕЛЬ ВАЗ 

НИВА, ШЕВРОЛЕ НИВА, УАЗ ВСЕ МОДЕЛИ, 

ГАЗЕЛЬ, ЛАНОС, ВОЛГА. ЦЕНА ОТ 30 000 ГРН. 

0673797556

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

1. Квартири №6, №7, №9, за адресою: м. Житомир, вул. Покровська (Щорса) 
52. Дата торгів: 14.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №321886 
(уцінено лот № 237363).
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АБВ-4», код ЄДРПОУ 39410893 інформує про на-
мір провадити плановану діяльність та оцінку її 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Зооло-
гічна, буд. 4а, офіс 139.

Контактний телефон 067 401-92-37 та ел. адреса: 
ppaisykl@ukr.net

Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планована діяльність полягає у видобуванні 
комплексних цирконієвих руд для виробництва 
концентрату цирконію, рідкоземельних металів, 
флюориту на Південно-Західній ділянці Ястру-
бецького родовища.

Зруднення Яструбецького масиву представлене 
комплексними флюорит-рідкоземельно-цирконі-
євими рудами.

Технічна альтернатива 1: Добування флюо-
рит-рідкоземельно-цирконієвих руд здійснюва-
тиметься частково відкритим способом до гор. 
+118 м і наступну розробку до гор. –132 м підземним 
способом.

Товщина запобіжного цілику між дном кар'єру 
і підземними гірничими виробками складає – 20 м.

Відкрита розробка: Приймається транспортна 
система розробки родовища з зовнішнім розта-
шуванням відвалів розкривних порід.

Технологічна схема добувних робіт передбачає 
попереднє розпушення руди і вміщуючих порід за 
допомогою буропідривних робіт методом свердло-
винних зарядів з наступним навантаженням одно-
ковшовими екскаваторами в кар’єрний транспорт.

При потужності рудного зруденіння (рудно-
го тіла) <4,0 м попереднє розпушення корисної 
копалини виконуватиметься із застосуванням 
шпурового методу буропідривних робіт.

Підземна розробка: Залучаються до розроб-
ки всі запаси, які підраховані від гор. +98 м до 
гор.-132 м. Розкриття родовища передбачається 
вертикальними шахтними стволами. Всього перед-
бачається проходка 2 стволів шахт.

При розробці родовища передбачається сис-
тема підповерхневої виїмки з закладкою і відбій-
кою штанговими шпурами. Особливістю системи 
з підповерхневою виїмкою з закладкою очисного 
простору є відбійка вертикальних або похилих 
шарів руди на відрізну щілину, що розташована 
по простяганню біля висячого блоку. В якості за-
кладального матеріалу планується суміш згущених 
хвостів (гідрозакладка) з цементом (твердіюча 
закладка).

Збагачення руди передбачається на збагачу-
вальній фабриці за технологічною схемою, яка 
включає наступні етапи переробки: попереднє 
збагачення; гравітаційно-магнітне збагачення; 
розділення електросепарацією; розділення в маг-
нітному полі. Вихід хвостів збагачення (відвального 
продукту) близько – 51,7%.

Хвости збагачувальної фабрики напірним гід-
ротранспортом подаватимуться в хвостосховище, 
яке планується розташувати на відстані 1,0 км від 
збагачувальної фабрики. Ємність хвостосховища 
за період експлуатації для кар’єра: 8585 тис. м3, 
для шахти – 1001,9 тис. м3. Строк експлуатації 
хвостосховища – 29,5 років.

Дамба обвалування хвостосховища облашто-
вуватиметься максимальною висотою до 25 м з на-
мивом із хвостів. Першочергова дамба висотою 5 м 
облаштовуватиметься із розкривних порід в період 
проведення гірничо-капітальних робіт на кар'єрі 
із скельних і пухких порід в співвідношенні 1:3.
Необхідна площа для розміщення хвостосховища 
складає – 7,3 га.

Для перекачування пульпи приймаємо один 
робочий і один резервний землесос 8ГР-8Г з дви-
гуном потужністю 100 кВт. Діаметр трубопроводу

250 мм.
По контуру хвостосховища облаштовува-

тиметься система водовідводних споруд, що 
складатиметься із дренажних канав і трубчас-
того дренажу. Перехвачена вода за допомогою 
дренажної насосної станції перекачуватиметься 
знову в хвостосховище.

Технічна альтернатива 2: Добування флюорит-

рідкоземельно-цирконієвих руд здійснюватиметься від-
критим способом за допомогою буропідривних робіт.

Технічна альтернатива 3: Добування флюорит-
рідкоземельно-цирконієвих руд здійснюватиметься 
підземним способом за допомогою буропідривних 
робіт.

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

Південно-Західній ділянка Яструбецького 
родовища цирконієвих руд розташована за 1,5 км 
на північний схід від с. Перга Олевського району 
Житомирської області.

Територіальна альтернатива 2. Територіальна 
альтернатива 2 не розглядається, оскільки родо-
вище розвідано та затверджені його запаси.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

При впровадженні планової діяльності очіку-
ється позитивний соціально-економічний вплив за 
рахунок забезпечення України власною сировинною 
базою для одержання стратегічно важливої про-
дукції, створення робочих місць для працездатного 
населення, яке проживає в межах адміністративного 
району та сплатою податків до бюджету.

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

Необхідна загальна площа земельного відводу 
42,5 га, з якої: під відкритий спосіб розробки – 
20,7 га; під підземний спосіб розробки – 1,5 га; під 
спільні об’єкти (збагачувальна фабрика, хвостос-
ховище, гідровідвал ПШК, повітряна ЛЕП-35кВ, 
трансформаторна підстанція 65/6 кВ, під’їдні авто-
дороги, АПК та поверхневий комплекс, пульпо-
проводи та водогони, склад ВМ) – 20,3 га.

Річна продуктивність по товарній руді 
400,0 тис. т. Термін забезпечення запасами 27,7 
років.

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

щодо технічної альтернативи 1
викиди забруднюючих речовин не повинні 

перевищувати граничнодопустимих концентрацій;
застосувати пиловловлюючі пристрої;
передбачити обов’язкове зрошення забоїв 

свердловин і шпурів при виконанні бурових ро-
біт та систематичний полив автодоріг в теплий 
період року;

зберігати гідрогеологічний режим прилеглих 
до кар’єру і шахти площ;

не допускається експлуатація збагачувальної 
фабрики, якщо вміст забруднюючих речовин пере-
вищує встановлені нормативи;

впроваджувати заходи щодо попередження, 
своєчасного виявлення та ліквідації аварій.

щодо технічної альтернативи 2: Екологічні 
та інші обмеження аналогічні як до технічної 
альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 3: Екологічні 
та інші обмеження аналогічні як до технічної 
альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1: Дотри-
мання вимог природоохоронного законодавства 
України.

щодо територіальної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
При проваджені планованої діяльності забез-

печити заходи з інженерної підготовки та захисту 
території розміщення планованих об’єктів від: 
явищ просідання та зсувів, затоплення та підто-
плення земель, їх засолення та заболочення; зміни 
режиму ґрунтових та підземних вод.

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно 
як до технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 3: Аналогічно 
як до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1: Топогра-
фо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні та інші вишукування виконуватимуться 
у необхідному обсязі відповідно до законодавства 
України.

щодо територіальної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

Джерела взаємодії на навколишнє середовище 
від діяльності планованого об’єкту наступні:

щодо технічної альтернативи 1:
Геологічне середовище. Добування корисної 

копалини, утворення вироблених просторів, бу-
дівництво хвостосховища.

Ґрунти. Порушення структури ґрунтів.
Водне середовище. Вплив на поверхневі та 

підземні води.
Повітряне середовище: Викиди забруднюючих 

речовин при проведенні вибухових та видобувних 
робіт, складуванні руди та пустих порід, роботі 
збагачувальної фабрики та хвостосховища.

Шумове забруднення. Пов’язане з роботою 
машин і механізмів кар’єру, шахти, збагачувальної 
фабрики та хвостосховища.

Рослинний і тваринний світ: Зміни умов госпо-
дарської діяльності за рахунок вилучення земель 
лісогосподарського призначення.

Техногенне середовище: Утворення пустих 
порід та інших відходів при провадженні плано-
ваної діяльності.

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно 
як до технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 3: Аналогічно як 
до технічної альтернативи 1. щодо територіальної 
альтернативи 1:

Ландшафт: Зміна природного ландшафту.
щодо територіальної альтернативи 2: Не роз-

глядається.
9. Належність планованої діяльності до 

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

Планована діяльність належить до першої 
та другої категорій видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із 
підпунктом 15 пункту 2 статті 3, підпунктами 3, 
11 пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

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

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

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

Планується проведення досліджень впливу 
на геологічне середовище, атмосферне повітря, 
поверхневі та підземні води, ґрунти, рослинний 
і тваринний світ, клімат, а також на соціальне 
і техногенне середовище.

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

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

Із розуміння про те, що оцінка впливу на до-
вкілля – 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 інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громад-
ського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого по-
переднім абзацом;

врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідо-
млення.

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

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

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

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції вка-
жіть унікальний реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень та пропозицій.

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

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішеннями про 
провадження даної планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл на користування надрами, що 
видається Державною службою геології та надр 
України та дозвіл на виконання будівельних робіт, 
що видається Управлінням Державної архітектур-
но-будівельної інспекції у Житомирській області.

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

Міністерство екології та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкіл-
ля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 
206-20-89, контактна особа – Шимкус Марина 
Олександрівна

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.

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,

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ, ЩЕ-
БЕНЬ 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	га-
рантуємо.	0962461677

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	стро-
гана	в	шпунт,	столярна	дошка	(обрізна,	не	
обрізна	різних	розмірів,	балки,	крокви,	мон-
тажна	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.	Перекредитуем	

ваши	кредиты	до	200	000	грн.	0736917110,	

0675606110,0992906332

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА KOMATSU РС 180. 
КОВШ 1М.КУБ, СТРЕЛА 9М. КОПАЕМ СТАВ-
КИ, КОПАНКИ. РАЗВАЛИВ. ЗДАНИЙ, ПО-
ГРУЗКА СЫПУЧИХ МАТ-ЛОВ, СТРОЙМУСО-
РА, НАЛ.\ БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ. ЦЕНА 1200 ГРН 
ЗА ЧАС С ТОПЛИВОМ. ДОСТАВКА НА ТРАЛ-
ЛЕ 30 ГРН ЗА 1 КМ. 0974251056,0631116792

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо ковані	балясини	(для	перил)	
різних	видів	і	складності	0509022014

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	для	
цехів,	виробництва,	сушильних	камер,	те-
плиць,	пташників,	складів,	магазинів,	ангарів,	
автомийок,	СТО.	Монтаж	під	ключ.	Потрібні	ди-
лери,	представники.	0666008784,0680450764

•	Гіпсоплита 600х300х80,	готові	стінові	пере-
городки.	Доставка.	Сайт:	www.gipsoplita.com.
ua	0675370409.

•	Дизель-генератор електростанція	сило-
ва	50	кВт	двигун	1Д6	пересувна,	2-вісна.	
(050)6146423,(096)0795238

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

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	лом),	при-
пой	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,	кар-
тини	худ.Марко	Гейко	та	ін.	проф.художн.	до	
1995р.	Янтарне	намисто(250-1500	грн/1	гр),	
коралове	намисто,	книги	видані	до	1917р,	ко-
ньяки	СРСР,	ін.предмети	старовини.	Гарантую	
порядність,	справедливу	оцінку.	0503466068

•	Металевий кузов	ГАЗ-66	тентованний	
з	відкидними	скамейками.	(093)0458242.
(099)0585081

•	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.	(0
99)2861600,(063)8967762,(067)9112004

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	
виробництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	
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

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	для	ви-
робництва	кованих	виробів	та	м/п	вікон.	Кова-
ні	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 МАКУЛАТУРУ. 
0505580047,447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ГО-
ЛОВНОГО ОФІСУ ПАТ «НАСК «ОРАНТА» ПО-
ВІДОМЛЯЄ: ВТРАЧЕНИЙ ПОЛІС ОСЦПВВНТЗ 
СЕРІЇ АМ № 7494865 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю марки,	 альбомы	для	марок,	 а	
также	другую	филателистическую	продук-
цию.	Куплю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475

•	Куплю токарне,	фрезерне	оснащення,	вер-
стати,	лещата,	патрони,	фрези,	свердла,	різці.	
Фото:	оlegsustrikoff@gmail.com,	0968709687
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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

Протягом багатьох століть у різ-
них куточках планети формувалися 
свої різдвяні традиції та звичаї.

Різдво в Австралії
Напередодні Різдва австралійці 

розстеляють біля своїх будинків по-
кривала і колядують. Святкують 
переважно на пляжі, готуючи 
страви на грилі. Обдаровують 
один одного презентами, грають 
у крокет, пляжні ігри, купаються. 
Святкова традиційна вечеря – це 
холодні страви з морепродуктів, 
індичка, салат, десерт зі сметани, 
граната і полуниці.

Різдво в Америці
У США діти телефонують до 

Святого Миколая і вірять, що він 
приїжджає на санях. Американ-
ці святкують Різдво по-різному, 
адже в США живуть люди багатьох 
культур і традицій. Є тут і ялинки 
з ангелом на верхівці, прикрашені 
іграшками, гірляндами, а також 
багатий урочистий обід, подарунки.

Різдво в Німеччині
Неодмінний атрибут прикра-

си будинку – це віночок з чотирма 
свічками. Ще перед Різдвом, в кожен 
тиждень Адвенту (передріздвяного 
посту), запалюється одна зі свічок. 

Ялинка – незамінна для німців, саме 
від них звичай прикрашати ялинку 
поширився по всьому світу. Майже 
в кожному будинку німців є також 
дерев’яні ясла, в яких народився Ісус.

Різдво у Франції
Це свято сімейне, але відзна-

чають його тільки один день. До 
святкового столу подають індичку, 
але найчастіше сім’я збирається не 
вдома, а в ресторанах. Традиційний 
французький десерт – це «різдвяне 
поліно» (рулет з кремом або моро-
зивом, политий шоколадом), а та-
кож тендітні тістечка з родзинками 
і мигдалем.

Гороскоп на тиждень 19 - 25 грудня

ОВЕН
Приділіть більше 

часу вирішенню старих 
проблем в особистому 

житті. Бажано не квапити по-
дії і в інших сферах, ваші сили 
мають певний ліміт.

ТЕЛЕЦЬ
Щоб робота не ви-

снажила вас під самий 
Новий рік, проведіть кілька 
вечорів у родинному колі або 
з друзями. Час для перспектив.

БЛИЗНЮКИ
На вас чекає бурх-

ливе особисте життя, 
цікава творча діяльність, 

успіх і прибуток. Зберігайте емо-
ційну рівновагу.

РАК
Взаємини з колегами 

на роботі залежатимуть 
від вашої поведінки, ак-

тивності та здатності проявити 
сміливу ініціативу. На вас чека-
ють гарні новини.

ЛЕВ
Цього тижня дове-

деться добре потруди-
тися, але результати окуплять 
витрачені сили та нерви. У неді-
лю просто відпочиньте.

ДІВА
Не звертайте уваги 

на дрібні проблеми, 
і вони вирішаться самі собою, без 
вашої участі. У вихідні краще не 
сперечатися.

ТЕРЕЗИ
Відкиньте амбіції, 

поводьтесь скромніше 
у товаристві. Не забу-

вайте про свій дім, зараз час для 
наведення ладу.

СКОРПІОН
Своєю енергійністю 

та активністю зможете 
зміцнити свої позиції 

в професійній сфері. Ваш жит-
тєвий та творчий потенціал буде 
на висоті.

СТРІЛЕЦЬ
Можете сміливо йти 

на ризик. Однак дале-
коглядні плани краще зберігати 
при собі, тоді буде більше шансів 
реалізувати їх.

КОЗЕРІГ
Ймовірні знайомства 

з корисними людьми. На 
кону – вирішення давньої про-
блеми.

ВОДОЛІЙ
Проявіть розумну 

обережність і не вірте 
тим, хто вам лестить. 

У вихідні можливе порушення 
гармонії.

РИБИ
Ваш авторитет зрос-

те, до вас почнуть при-
слухатися на роботі як колеги, 
так і начальство. Гарний час для 
особистого життя.
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Пригоди S Миколая
Жанр: комедія, пригоди, сімейний
Сім'я другокласника Артема зовсім не-

давно перебралася з великого міста до 
затишного будиночка в Карпатських горах. 
І опинилися вони там саме перед одним із 
найулюбленіших свят дітей – перед Днем 
Святого Миколая. Усі слухняні хлопчики та 
дівчатка повинні отримати подарунки від 
Миколая. Батьки вирішили проїхатися в 
місто і залишити Артема разом із сестрою 
вдома самих. У цей час до них завалився 
сам Святий Миколай – вірніше злодій в його 
костюмі на прізвисько "Кабан". Діти повинні 
зробити все можливе, щоб не дати чолові-
кові зробити свою брудну справу.  

Людина-павук: 
Навколо всесвіту 

Жанр: мультфільм, пригоди
Знайомтесь, це Майлз Моралес. Звичайний 

темношкірий підліток із Брукліна, у якого тато 
працює офіцером поліції. І батько дуже сильно 
любить свого сина, намагаючись дати йому 
найкраще і захищаючи від різних бід. Але 
Майлз не такий звичайний, яким здається – 
він Людина-Павук. Як виявилося, не єдиний. 
Одна штука, яка називається Суперколайдер, 
відкрила паралельні всесвіти, із яких з'явилися 
інші Люди-Павуки: Пітер Паркер, Гвен Стейсі, 
Нуарний павук та інші. Усі вони не підозрювали 
про існування одне одного до цього моменту. 

Аквамен 
Жанр: пригоди, фантастика, екшн
Кожен із нас може хоч на трішки змінити 

світ, якщо того захоче. Але серед нас є на-
віть ті, яким на долі написано вплинути на 
майбутнє всього людства. Артур Каррі має 
вельми незвичайну пару батьків: його тато 
був працівником маяка, а мати – королевою 
Атлантиди. Хлопчик виріс, не знаючи про 
свої сили. Він умів довго затримувати дихан-
ня під водою та розмовляв з рибами, але не 
підозрював, що може зайняти трон Атланти-
ди. Зараз його тримає зведений брат Артура 
на ім'я Орм. На жаль, цей хлопець не має 
добрих намірів до надводного світу та зби-
рається його знищити.

Смертні машини 
Жанр: бойовик, фантастика
Світ уже давним-давно не такий, як раніше. 

Сотні та навіть тисячі років тому трапився 
апокаліпсис, який знищив багато цивілізацій. 
Людський рід навчився жити в цьому новому 
світі – світі рухомих міст. Тепер ці величезні 
згустки металу, каменю та інших матеріалів 
розсікають пустельні території в пошуках ре-
сурсів для виживання. І найгірше те, що іноді 
великі мегаполіси пожирають маленькі міста 
заради цих самих ресурсів. І королем серед 
гігантів є Лондон – він знищує все на своєму 
шляху. Зупинити його може тільки загадкова 
дівчина на ім'я Естер Шоу. Разом з іншими 
бунтарями вона готова зробити все. 

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


