
вул. П. Болбочана, 58

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

6015 4014

Хліб Селянський под.
0,800 кг у  пакеті

ТМ Золотий Коровай

4067

Сосиски з філе
1с (напівкільце)

СГУ «Ранчо»

Бісквіт шоколадна
начинка 150 г ТМ Барні

Бісквіт шоколадна
начинка 150 г ТМ Барні

9023

Сюрприз на палочцi
«ЧУПА»

Сюрприз на палочцi
«ЧУПА»

5031

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА
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р.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!

Цілодобово працюємо ми
Номер CALL центру простий набери

0800-302-304
067-404-7000

Часу не гай — телефонуй та замовляй :
• якісні ліки за доступною ціною
• в зручному місці забери з собою
• попередньо їх легко зарезервувати
• для себе і рідних корисне придбати

Повний
сервіс

Велика змова чи необхідність: 
житомирські перевізники 
хочуть проїзд по 7 гривень

с. 2

Сміттєве питання: у Житомирі 
значно підвищили тариф на вивезення 
побутових відходів с. 14

Конфлікт суду і поліції: чому 
відпустили лідера «Білого 
братства» Яна Яцишина?
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Руслан Мороз

Стало доброю тра-
дицією, що кожного 
року 12 січня містяни 
покладають квіти до 
пам’ятника видатно-
му житомирянину 
Сергію Павловичу 
Корольову.

З нагоди відзначення 112-ї річ-
ниці від дня народження Сергія 
Корольова у приміщенні музею 
космонавтики була закладена кап-
сула часу «Послання в майбутнє», 
де кожен бажаючий зміг залиши-
ти своє космічне побажання.

Український радянський вче-
ний у галузі ракетобудування, 
якого вважають основоположни-
ком практичної космонавтики, на-
родився 12 січня 1907 року в сім'ї 
викладача російської словесності у 
гімназії Павла Яковича Корольова, 
який походив із Білорусі, й доньки 
українського купця Марії Мико-
лаївни Корольової (Москаленко).

Сила духу і величезна працьо-
витість Сергія Корольова вплину-
ли на всю світову науку. Вченому 
довелось пройти ув’язнення у ГУ-
ЛАГУ та захворіти тифом, який 
зробив його інвалідом на все 
життя, але попри це Корольов 
не відмовлявся від амбіційних 
мрій, які здавались на той час 
нереальними. Революціонер ра-
кетобудування. Вчений створив 

першу багатоступеневу ракету, яка 
стала справжнім проривом, адже 
технологія багатоступеневої раке-
ти використовується для виходу 
на орбіту й досі. Першовідкривач 
космосу. Корольов був головним 
конструктором і керівником про-
грами запуску першої міжконти-
нентальної балістичної ракети 27 
серпня 1957 року.

Корольов був головним кон-
структором і керівником запус-
ку першого штучного супутника 
Землі 4 жовтня 1957 року. Якщо 
перший супутник не мав прак-
тичного значення, а був лише «вті-
ленням зухвалої мрії», як казав сам 
вчений, то наступні супутники, 
які розроблялись в КБ Корольова, 

призначались для вивчення геофі-
зичних та радіаційних параметрів 
Землі.

Вперше відправив у космос 
тварин. Під керівництвом вчено-
го відбувся політ у космос Білки 
і Стрілки.

Організував перший успішний 
політ у космос людини 12 квітня 
1961 року. Юрій Гагарін став сві-
товою знаменитістю, а Корольов 
постійно залишався в тіні.

Організував політ у космос 
першої жінки-космонавта Вален-
тини Терешкової у1963 році.

Завдяки Корольову відбувся 
перший вихід у відкритий космос, 
який у 1965 році здійснив космо-
навт Олексій Леонов.

Анастасія Ліберман

21 грудня відбу-
лось громадське об-
говорення стосовно 
присвоєння загально-
освітній школі №8 
м. Житомира імені 
героя Небесної Сотні, 
Героя України Якова 
Зайка.

Ініціатива увічнення пам’яті 
Якова Зайка належить громад-
ським організаціям області, міс-
та та активним житомирянам. 
Учасники ініціативної групи на 
чолі з керівником Юрієм Коло-
кольцевим звернулись до місько-
го голови, місцевих депутатів, а 
також дирекції школи №8, аби 
до 5-ї річниці Революції Гідності 
житомирська школа, де й навчався 
Яків Якович, носила його ім’я. 

Нагадаємо, на фасаді школи 
№8 вже є меморіальна дошка 
Якову Зайку, яку встановили 18 
лютого 2016 року. На її урочисто-

му відкритті вперше прозвучала 
пропозиція щодо присвоєння 
ЗОШ №8 імені Якова Зайка.

Довідково: Яків Якович Зайко 
– український громадсько-полі-
тичний діяч, журналіст і письмен-
ник  білоруського походження. 
Народний депутат України 12 
скликання. Під час Революції Гід-
ності 73-річний Яків Зайко жив у 
Києві і щодня ходив на Майдан. 
18 лютого 2014 року, коли у центрі 
Києва розгорнулися криваві події, 
він помер від серцевого нападу на 
Інститутській. Його ім̀я внесено до 
списків Небесної Сотні. 

Анастасія Ліберман

Таке рішення ухва-
лили на черговому 
засіданні виконкому 
Житомирської місь-
кої ради. 

Загалом тариф зросте на 60 
– 115%. Для населення багато-
квартирних будинків, які об-
слуговує КАТП 0628, вивезення 
сміття коштуватиме 15,14 грн на 
1 особу в місяць, для приватного 
сектору – 16,47 та 16,13 грн на 1 
особу (контейнерна та безкон-
тейнерна схема). 

Тарифи ПП «ВЖРЕП №8» для 
населення багатоквартирних бу-
динків складатимуть 13,90 грн на 
1 особу, для приватного сектору 
(контейнерна та безконтейнерна 
схема) – 15,12 та 13,92 грн на одну 
особу відповідно. ПП «ВЖРЕП 
№4» відтепер надаватиме послу-
ги за наступним тарифом: для 
населення багатоквартирних 
будинків – 15,11 грн на 1 особу, 
приватний сектор – (контейнерна 
та безконтейнерна схема) – 16,44 
та 14,57 грн на 1 особу.

«Тариф зростає на 66%, бо 
зросла заробітна плата, вар-
тість палива, змінилися норми 
накопичення сміття. До цього ж 
у новий тариф вже закладений 
вивіз крупногабаритного сміття. 
Тариф для населення буде 16,15 
грн, а було 8 грн. Тобто вартість 
зросте на 100%, але хочу відмі-
тити, що наші тарифи нижчі, 

ніж середні по всій країні. До 
прикладу, у Малині вже давно 
обслуговування коштує 30 грн», – 
зауважив директор ПП «ВЖРЕП 
№4» Володимир Тичина.

Член виконкому Руслан Го-
дований, звертаючись до колег, 
зазначив, що аби підприємство 
мало змогу надалі надавати 
якісні послуги житомирянам, 
міська рада має підтримати дане 
рішення.

«Якщо ми хочемо, щоб місто 
було чистим, щоб вчасно при-
биралось, ми повинні підняти 
тариф. Я пропоную не відкла-
дати зараз з цим рішенням, усі 
служби погодили ці нові тари-
фи. Ми маємо дати можливість 
людям працювати, купувати 
нові контейнери, лагодити тех-
ніку, тому пропоную підтрима-
ти це рішення», – сказав Руслан 
Годований.

Член виконкому Світлана 
Півоварова, яка керує приватним 
ВЖРЕПом №8, зазначила, що 
тариф її підприємства не пере-
глядався ще з 2012 року, через це 
зарплатня працівників складає 
1 тис. 300 грн.

«Якщо ми залишимо тарифи 
на цьому рівні, який є, то я не 
знаю, де ми знайдемо ще 2 тис. 
500 грн, щоб платити нашим 
працівникам хоча б мінімалку. 
Підприємство просто стане збит-
ковим», – резюмувала Світлана 
Півоварова.

В результаті члени виконкому 
більшістю голосів ухвалили нові 
тарифи на вивезення побутових 
відходів для двох приватних 
ВЖРЕПів та КАТП-0628.

У Житомирі відзначили 
112-у річницю від дня 
народження Сергія Корольова

Житомирській ЗОШ №8 
планують присвоїти ім’я 
Героя України Якова Зайка

Сміттєве питання: 
у Житомирі значно 
підвищили тариф 
на вивезення 
побутових відходів
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Щиро ваші,  #KROSCHU_Family

Дорогі житомиряни,
ВІТАЄМО ВАС 
З НОВОРІЧНИМИ 
СВЯТАМИ! 

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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Рік змін   
Нинішня влада мала достатньо 

часу, щоб реалізувати усі свої еко-
номічні та соціальні реформи. І хоч 
моя оцінка є суб’єктивною, я вва-
жаю, ми втратили шанс змінити 
країну. Нинішня влада не зробила 
в 2014-15 роках швидких і рішучих 
реформ, і ми будемо платити висо-
ку ціну за повільні зміни.

Раніше будь-яка влада списувала 
та перекладала усю відповідаль-
ність за провали на попередників. 
Але за 5 років при владі історія про 
попередників не виглядає пере-
конливою. За ці роки не відбулося 
світової економічної кризи, на яку 
також можна було списати нега-
разди в країні. Є фактор зовніш-
ньої агресії, анексії Криму, окупації 
частини Донецької та Луганської 
областей і військового конфлікту 
(який досі має статус антитерорис-
тичної операції), на який частково 
списують невдачі та провали ни-
нішньої влади. Але і це не може 
бути виправданням. Чому Ізраїль, 
який десятками років знаходить-
ся у стані війни, розвивається та 
зростає? Там влада не списує свої 
провали на війну, навпаки — вони 
вимушені змінювати країну та ро-
бити її сильною, щоб перемогти. 

Вважаю, фактор війни на сході 
залишається вигідним для влади як 
в економічному, так і в політичному 
аспекті. Адже на торгівлі з окупан-
тами певні політики заробляють 
мільярди. Ми ж прекрасно розу-
міємо, що вугілля, яке закуповуєть-
ся за цінами Роттердам+ (начебто 
куплене в Ротердамі та доставлене 
в Україну), за фактом закуповується 
з окупованих територій.

Нинішня верхівка робитиме все 
можливе, щоб залишитися при вла-
ді. Лише один факт того, що вже 
зараз нинішній Президент почав 
спекулювати темою віри (до цього 
жоден політик національного масш-
табу не міг дозволити собі подібно-
го), говорить про те, що будуть ви-
користовувати усі методи у боротьбі 
за владу. У наступні два місяці не 
можна виключати силовий та ад-
міністративний тиск на політичних 
опонентів, журналістів та ЗМІ лише 
з метою утримання при владі. І те, 
що кандидатів у президенти відразу 
після реєстрації почали викликати 
на допити до СБУ, не є випадковіс-
тю. Попри усю складність ситуації, 
в якій опинилася країна, я вірю в 
Україну та українців. Ми зробимо 
правильний вибір та станемо після 
цього сильнішими.

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

Пенсії у 2019 році: кому та на 
скільки збільшать виплати

Анастасія Ліберман

На скільки змі-
няться пенсії для 
житомирян та жите-
лів області, якою буде 
осучаснена пенсійна 
виплата та розмір 
військової пенсії – 
відповіді на ці запи-
тання ви знайдете у 
матеріалі.

Пенсії цивільних
Від самого початку ново-

го 2019 року мінімальна пенсія 
підвищена для тих пенсіонерів, 
яким вже виповнилося 65 років 
і чий стаж роботи перевищує 30 
років (для жінок) і 35 років (для 
чоловіків). 

Осучаснення пенсій
Важливим нововведенням но-

вого року для пенсіонерів стане 
також нова схема перерахунку 
виплат, яка повинна запрацювати 
з 1 березня.

Відтепер щороку пенсію 
будуть осучаснювати за новою 
формулою: її підвищать на суму, 
в якій враховані 50% зростання 
від рівня інфляції і 50% зростан-
ня середніх зарплат в Україні за 
минулий рік.

«Осучаснення пенсії – це та 
сама індексація. Проводитись 
вона буде щороку. Згідно з цим, 
будуть підвищувати не пенсію, а 
розмір зарплати, з якої нарахову-
валася ця пенсія. В ній враховані 
50% зростання від рівня інфля-
ції і 50% зростання середньої 
зарплати в Україні за минулий 
рік», – проінформували у ГУ ПФ 
Житомирської області.

Військові пенсії
З 1 січня 2019 року військові 

пенсії зростуть в середньому ще 
на 738 гривень. Підвищені пен-
сії отримають майже 498 тис. 
колишніх військовослужбовців 
і міліціонерів. З 1 січня до 31 
грудня 2019 року буде виплачу-
ватися 75% від суми підвищення; 
з 1 січня 2020 року – 100%.

Перерахунок пенсій військо-
вослужбовцям та деяким іншим 
особам проводиться з урахуван-

ням трьох складових оновленого 
грошового забезпечення, визна-
ченого на 1 березня 2018 року: 
окладів за посадою та військовим 
(спеціальним) званням, а також 
відсоткової надбавки за вислугу 
років.

Усі перерахунки здійснювати-
муться автоматично, додатково 
звертатися до органів ПФУ не 
потрібно.

Вже у лютому по-
точного року україн-
ські військовослуж-
бовці отримають 
збільшені виплати. 
Про це повідомляє 
прес-служба Мінобо-
рони України. 

«Оскільки, відповідно до ді-
ючих правил нарахування грошо-
вого забезпечення, його виплата 
здійснюється в поточному місяці 
за минулий, відповідні виплати у 
збільшеному розмірі за січень 2019 
року військовослужбовці отри-
мають вже в лютому 2019 року. 
Відповідно, грошове забезпечення 
в збільшених розмірах за грудень 
2019 року військовослужбовці 
отримають в січні 2020 року. Тобто 
усі військові отримають за повний 
2019 рік 12 збільшених розмірів 
грошового забезпечення». Про це 
розповів 9 січня під час брифінгу 
начальник управління органі-
заційного та соціальних виплат 
Департаменту фінансів Міністер-
ства оборони України В’ячеслав 

Салахов.
За його словами, для при-

кладу, середній розмір грошо-
вого забезпечення в 2019 році 
контрактника Сухопутних військ 
становитиме – 11,3 тис. грн., а мо-
лодшого офіцера – 15,9 тис. грн.

Представник Департаменту 
фінансів Міноборони наголо-
сив, що оборонне відомство й 

надалі продовжуватиме роботу 
з вдосконалення та спрощення 
(прозорості) системи грошового 
забезпечення військовослужбовців 
відповідно до досвіду армій про-
відних країн світу.

Як додав В я̀чеслав Салахов, у 
цьому році передбачається забез-
печення виплати винагороди за 
участь в операції Об’єднаних сил 

в розмірах: 10,0 тис. грн. за місяць 
– на 1 лінії оборони на глибину 
ротних опорних пунктів та 4,5 тис. 
грн. за місяць – в інших районах 
проведення ООС.

– Крім того, забезпечити ви-
плату одноразових додаткових 
видів грошового забезпечення 
(допомоги на оздоровлення, при 
звільненні, за підписання першо-
го контракту тощо) у розмірах, 
передбачених чинними норматив-
ними документами. Також буде 
проведено індексацію доходів 
військовослужбовців в розмірах, 
передбачених чинними норматив-
ними документами та збережено 
збільшені розміри виплат військо-
вослужбовцям (порівняно з ін-
шими військовослужбовцями) за 
окремими посадами, щодо яких 
у 2018 році були прийняті відпо-
відні рішення (спецпризначенці, 
льотчики, снайпери, номерів об-
слуг ПТРК тощо), – повідомив 
В’ячеслав Салахов.

Прес-служба 72 ОМБр ім. 
Чорних Запорожців оприлюд-
нила у соцмережі Facebook по-
рівняльну таблицю розмірів гро-
шового забезпечення військових 
в 2018 і 2019 роках. 

Значно зросли зарплати 
військовослужбовців: 
кому і скільки додали
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Відбулося чергове 
засідання суду у спра-
ві Василя Муравиць-
кого

У Корольовському суді міста 
Житомира 10 січня 2019 року 
відбулося чергове засідання 
суду у справі Василя Муравиць-
кого, якого прокуратура Жито-
мирської області звинувачує у 
державній зраді, посяганні на 
територіальну цілісність і недо-
торканність України, поєднаних 
з розпалюванням національної 
ворожнечі. 

На засіданні були присутні 
спостерігачі від ОБСЄ Фернандо 
Ерера Інараха та Хатуна Мургі-
лія, які здійснюють моніторинг 
дотримання прав і свобод в 
Україні.

Суд розглядав лише клопо-
тання. Розгляду справи по суті 
не відбувалось. До судового 
процесу повернувся прокурор 
Вадим Левченко. Адвокати 
Андрій Доманський та Руслан 
Берещенко оголосили заяву, що 
припиняють свої повноваження 
захисників по цій справі і більше 
не представлятимуть у суді ін-
тереси Муравицького. Відтепер 
єдиним адвокатом Василя Му-
равицького є Світлана Новицька, 
яка має багатий досвід захисту 
журналістів.

Адвокат Руслан Берещенко в 
Фейсбуці прокоментував ці події 
наступним чином:

– Щодо нашої подальшої не-
участі у «справі Муравицького». 
Сторони дійшли спільної згоди 
про припинення відносин щодо 
надання правової допомоги у цій 
справі. Про що суд й задовольнив 
сьогодні подані нами відповідні 
заяви. За період нашої правової 
допомоги Василю Муравицько-
му, а це на сьогодні більше ніж 
«півшляху» кримінальної спра-
ви, ми успішно вели Василя на 
своїй стратегії захисту, «вийняв-
ши» його із СІЗО та вщент роз-
валюючи позицію звинувачення. 
Бажаємо Василю Муравицькому 
витримки, холодного розуму та 
перемоги у цій складній кримі-
нальній справі.

Суд постановив продовжити 
запобіжний захід Василю Мура-
вицькому у вигляді цілодобового 
домашнього арешту із заборо-
ною цілодобово залишати місце 
свого проживання. 

Наступне засідання по справі 
у Корольовському суді відбудеть-
ся 25-го лютого о 10 годині. 

Нагадаємо, що низка міжна-
родних правозахисних організа-
цій зверталася до уряду України 
із заявою про стурбованість у 
зв'язку з політичним підґрунтям 
справи Василя Муравицького. 
На засіданні 12 грудня 2018 року 
Світлана Новицька висловилася, 
що справа Муравицького фей-
кова і вона розвалиться, бо не 
має відповідної обвинувальної 
доказової бази. Правозахисна 
організація «Мережа Солідар-
ність» (Берн, Швейцарія) та пра-
возахисна організація «Amnesty 
International» визнали Василя 
Муравицького в'язнем сумління.

Журналіст Василь 
Муравицький і 
далі перебуватиме 
під цілодобовим 
домашнім арештом

Анастасія Ліберман

З 1 січня 2019 року 
учні молодших класів 
непільгових категорій 
снідатимуть на 17,50 
грн з доплатою бать-
ків 9,50 грн.

Згідно з рішенням виконкому, 
з 1 січня вартість харчування ді-
тей, які відвідують освітні заклади 
міста, становить: 

• у дитсадках – 20,70 грн для 
ясельної групи та 33,96 грн – для 
дітей дошкільного віку;

• у школах – для учнів 1-4 
класів непільгових категорій 17,50 
грн – сніданок; для дітей з багато-
дітних сімей – 50% встановленої 
батьківської плати за харчування 
відповідно до віку.

Про це розповіла заступниця 
директора департаменту освіти 
міськради Світлана Ковтуненко.

«Якщо проаналізувати вартість 
харчування, яке на сьогодні є, то ви-
конання норми харчування – 76%, 
проект рішення передбачає під-
вищення вартості харчування на 
ранній вік до 20,70 грн, дошкільний 
вік – 33, 96 грн. Сніданки дітям 1-4 
класів дорожчають, їх вартість ста-
новитиме 17,50 грн – забезпечення 
90% норми харчування. По загаль-
носереднім закладах 17.50 грн (8 грн 
за рахунок бюджету)», – доповіла 
Світлана Ковтуненко.

Заступниця додала, що на сьо-
годні змінено методики харчування 
дітей, тому йде просвітницька ро-
бота серед батьків. 

«Вже проводяться збори з го-
ловами батьківських комітетів, за-
гальні батьківські збори плануємо 
провести у січні 2019 року», – по-
відомила Світлана Ковтенунко.

До слова, на сайті департамен-
ту освіти міської ради розміщено 
консультативні матеріали про 
організацію харчування учнів у 
закладах загальної середньої осві-
ти у 2019 році, а також примірне 
двотижневе меню харчування ді-
тей молодших класів.

Руслан Мороз

Житомирський 
апеляційний суд 
2 січня 2019 року 
завершив розгляд 
справи про вбив-
ство Олександра 
Жадька та оголосив 
своє рішення:

– Виправдувальний вирок 
Житомирського районного 
суду Житомирської області від 
15 листопада 2017 року щодо 
Довгалюка Володимира Оле-
говича за пунктом 7 частини 
2 статті 155 Кримінального 

кодексу України скасувати. 
Призначити новий розгляд 
кримінального провадження 
в суді першої інстанції. Ухва-
ла апеляційного суду набуває 
чинності негайно і оскаржен-
ню в касаційному порядку не 
підлягає.

Таке рішення означає по-
вторний розгляд справи від са-
мого початку. За словами брата 
убитого Юрія Жадька, рішення 
суду підтверджує винуватість 
обвинуваченого. 

Перше засідання апеляцій-
ного суду у справі про вбивство 
Олександра Жадька відбулося 
12 квітня 2018 року. 

Нага даємо,  у  2014 році 
Олександра Жадька було жор-
стоко вбито в селі Зарічани 
Житомирського району. Тіло 
43-річного чоловіка знайшли 

з десятком ножових поранень. 
В ході тривалого судового про-
цесу проводилося декілька екс-
пертиз, які підтвердили, що на 
відео був зображений єдиний 
обвинувачений у цій справі 
Володимир Довгалюк.

Прокурор просив 15 ро-
ків тюрми і відшкодування 
моральної шкоди, але 15 лис-
топада 2017 року суд виправ-
дав Володимира Довгалюка. 
Саме після цього брат вбито-
го провів прес-конференцію 
для журналістів. Також прес-
конференцію провів суддя 
Грубіян. 

У підсумку справа була 
передана в  апел яцію,  яка 
завершилася повторним на-
правленням на новий розгляд 
кримінального провадження в 
суді першої інстанції.

У Житомирі зросла 
вартість харчування дітей 
у школах та дитсадках

Справу про жорстоке 
вбивство Олександра 
Жадька повернуть 
до суду першої інстанції 
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Ранок 8-го січня у Жи-
томирі розпочався дещо 
екстремально. Близько 09.10 
мешканці будинків по вули-
ці Шевченка, 14/16 і Великій 
Бердичівській, 48/50 пере-
крили транспортний рух 
по Великій Бердичівській в 
знак протесту проти будів-
ництва житлового комплек-
су «Шодуар».

Учасники протесту розповіли, що не 
бачать іншого способу вирішення своєї 
проблеми. Справа в тому, що на пере-
хресті вулиць Шевченка – Великої Берди-
чівської, поблизу школи № 33, хочуть по-
будувати житловий комплекс «Шодуар». 
Жителі будинків, поблизу яких збирають-
ся звести новобудову, переконані, що вона 
незаконна, забудовник же стверджує, що 
має всі дозвільні документи. Журналісти 
«20 хвилин» спробували розібратися в 
даній ситуації.

Скандальна забудова 
по вулиці Шевченка: 

на чиєму боці правда

Спочатку ми пропонуємо чи-
тачам ознайомитися з першою 
точкою зору – версією представ-
ників забудовника, ТОВ «ДРІА-
ДА БУД». Її висловлює директор 
будівельної компанії «ДРІАДА 
БУД» Аліса Кулаківська.

– Справа в тому, що в нас є всі до-
звільні документи на зведення бага-

топоверхового житлового будинку. 
Але мешканці прилеглих будинків 
вважають це будівництво незакон-
ним. Міська рада йде їм назустріч та 
організувала робочу групу, яка до 15 
січня вивчатиме всі документи, які у 
нас тут є. Крім того, перевірку буде 
проводити і державна архітектурно-
будівельна інспекція міста Житоми-
ра, яка визначить законність видачі 
дозволів на будівництво. Вони та-
кож є членами цієї робочої групи і 
прекрасно пам'ятають та знають про 
домовленість, що до 16 січня ніхто 
ніяких робіт не проводить і органи 
місцевого самоврядування вивча-
ють ситуацію з документами. Тому 
нам зовсім не зрозуміло, навіщо 
мешканці прилеглих будинків ви-
йшли та перекривали дорогу. Всю 
цю ініціативну групу очолює Максим 
Мелешко, який наразі просто знімає 
квартиру у житловому будинку по ву-
лиці Шевченка, 16 і права власності 
на житло в прилеглих будинках не 
має. Тому нам незрозуміло, чому ця 

особа активно проводить роботу по 
перешкоджанню будівництву. У нас 
така думка, таке бачення цієї ситуації. 
Ми знаємо, що всі документи у нас в 
порядку, і на засіданні робочої групи 
неодноразово наголошувалось на 
тому, що якщо вони бачать, чиї права 
порушені чи видані нам документи 
з порушенням законодавства, вони 
мають право звертатися до суду. Але 
наразі до суду звернень немає взагалі 
ніяких, оскільки ретельно вивчених 
документів достатньо та вони бачать, 
що підстав для звернення до суду не-
має. Відповідно до плану забудови 
міста Житомира, земельна ділянка 
йде під будівництво багатоквартир-
ного багатоповерхового житлового 
будинку, вона ще у 2007 році була 
продана на аукціоні Житомирської 
міської ради, в нас є право власності. 
Продано її з тим же цільовим при-
значенням 02.03 для будівництва 
багатоквартирного житлового бу-
динку. Тобто все відповідає повністю 
чинному законодавству.

У Житомирі створять регіональний 
космічний центр «Полісся»

Анастасія Ліберман

У рамках угоди між 
ЖНАЕУ та Національ-
ним центром управ-
ління та випробувань 
космічних засобів 
створять космічний 
центр. Про це повідо-
мила прес-служба 
університету.

Угоду про співпрацю у сфері 
космічної, наукової і науково-тех-
нічної діяльності підписали у 

грудні 2018 року.
«Це історична подія не лише 

для нашого навчального закладу, 
але й для всієї Житомирщини. 
Зокрема, у рамках угоди перед-
бачене створення Регіонального 
космічного центру «Полісся». 
Також досягнуто домовленос-
ті з Національним авіаційним 
університетом та Національним 
центром управління та випро-
бування космічних засобів ДКА 
про співпрацю та реалізацію 
спільних проектів у космічній 
сфері. Перші кроки у напрямі 
зазначеної співпраці – проведен-
ня на базі Житомирського на-
ціонального агроекологічного 
університету у січні 2019 року 
круглого столу «Космічні техно-

логії в агробізнесі та екології», а 
навесні 2019 року – Національ-
ного космічного форуму», – від-
значає ректор Житомирського 
національного агроекологічного 
університету Олег Скидан. 

Основні напрями співпраці 
між ЖНАЕУ та НЦУВКЗ: 

• проведення спільних до-
сліджень у галузі супутникової 
навігації, дистанційного зонду-
вання Землі та інформаційних 
технологій;

• розробка та створення на-
земних програмно-апаратних 
станцій та комплексів, реаліза-
ція перспективних космічних 
проектів;

• прийом інформації дис-
танційного зондування Землі, її 

попереднє та тематичне 
оброблення, збереження 
(архівація);

•  вп р ов а д же н н я 
нових технологій, вдо-
сконалення технічних 
засобів та систем управ-
ління, вивчення можли-
востей застосування і 
впровадження космічної 
інформації в різні сфери 
життєдіяльності люди-
ни та інше.

Довідково: Національний 
центр управління та випробувань 
космічних засобів – це цілісний 
науково-технічний комплекс у 
системі основних інструментів 
реалізації Загальнодержавної 
космічної програми України. 

Його функцією є завершення 
всієї ланки космічної діяльності, 
яку починають наукові установи 
та підприємства створенням ор-
бітальних та наземних космічних 
засобів; випробування та експлуа-
тація космічних апаратів та інших 
виробів, які виведені на орбіту.
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Іншої точки зору дотримується 
Максим Мелешко, якого за-
будовники, а саме керівництво 
будівельної компанії «ДРІАДА 
БУД», звинувачують в організації 
протидії будівництву житлового 
комплексу «Шодуар». 

– По суті вся ця ситуація ділиться на 
два етапи. Перший етап – у 2007 році 
при мері Житомира Вірі Шелудченко 
було відокремлено цю ділянку, а це, 
грубо кажучи, 26 соток. У 2007 році 
мерія займалася розпродажем земель-
них ділянок. Оскільки тоді не було нор-
мальної містобудівної документації та 
генерального плану, ніхто не звертав 
уваги на те, що спочатку завжди виді-
ляється земля. Наприклад, для будів-
ництва двох наших будинків по вулиці 
Шевченка земельні ділянки виділялися 
у 1978 році рішенням тодішньої міської 
ради Житомира Української РСР. Раніше 
на цьому місці стояли інші будинки, їх 
знесли і почали будівництво нових бу-
динків. Колишнім власникам надали 
квартири. Тоді земельні ділянки пере-

бували у державній власності – при-
близно 29 соток і приватній власності 
– приблизно 15 соток. Була проведена 
процедура відчуження приватної влас-
ності, компенсовані збитки та надані 
квартири в новому будинку. В результаті 
всієї земельної ділянки вистачало для 
будівництва нового будинку і для його 
обслуговування. У 1992 році з'являється 
закон про приватизацію житлового 
фонду. І люди при приватизації квар-
тири стають власниками ділянки, на 
якому побудований будинок, але ця 
ділянка не виділяється в натурі, а пра-
во власності переходить об'єднанню 
мешканців даного будинку. Ділянці, про 
яку ми говоримо, 16 серпня 2007 року 
було присвоєно кадастровий номер, і 
за планом тут повинен бути ігровий 
майданчик і зона відпочинку. Згідно 
з нормами законодавства, так і пови-
нно було бути. Однак мерія виставила 
цю ділянку на продаж і оголосила, що 
ніхто з сусідів не проти її продажу. При 
цьому цільове призначення, згідно з 
техпаспортом, було для будівництва 
гаражного кооперативу. Одночасно 
тодішній мер Житомира Віра Шелуд-
ченко зі своїми підлеглими, а саме ар-
хітектором міста, писала, що ця ділянка 
призначається для будівництва багато-
поверхових будинків. Таким чином, цю 
ділянку пустили на аукціон. В той мо-
мент керувалися законом про земельну 
реформу від 1990 року, знову ж УРСР, 
який на момент проведення аукціону 
був недійсний, оскільки у 1992 році 
був прийнятий такий же закон, тільки 
Верховною Радою України, де в статті 
8 було чітко написано, що до моменту 
приватизації земельної ділянки ніхто 
не може бути її позбавлений. Це по-
ложення було проігноровано, і аукціон 
був проведений з масою порушень.

Я купив тут квартиру півтори роки 
тому. І хоча забудовники стверджу-
ють, що я тут знімаю квартиру, я живу 
тут постійно і про таку ситуацію спо-
чатку не знав. 14 грудня 2018 року 
приїхали невідомі люди і почали тут 
ставити стовпи. Документацію не 
пред'явили, показали тільки дозвіл 
на початок будівництва. 17 грудня 
ми звернулися до мера Житомира 
Сергія Сухомлина, та той в паніці по-
дзвонив забудовникам і попросив, 
щоб вони припинили будівництво. 
Ми звернулися також до директо-
ра департаменту містобудування та 
земельних відносин Блажиєвського 
Ігоря Йосиповича, який надав нам не-
правдиву інформацію. Є генеральний 
план міста, на якому вказані зони, в 
тому числі зони з обмеженнями. Та-
кож документація повинна передба-
чати поділ земельних ділянок. Пан 
Блажиєвський показував нам схеми 
без розмежувань. Своїми силами ми 
дістали частину документів. Містобуді-
вельний розрахунок архітектор робив 
у 2018 році, керуючись законами, що 
втратили чинність у 2017 році. При 
цьому вказуючи підзаконні акти, які 
відносяться до міста Бровари. І це при 
тому, що на даній ділянці є обмеження 
під забудову, адже поруч знаходиться 
історична будівля університету «Укра-
їна» на балансі 33-ї школи. Площа за-
будови по ДБН 2018 року не повинна 
перевищувати 35% при розміщенні 
дев'яти-, десятиповерхового будинку 
від земельної ділянки. Тут же більше 
63% займає будинок. Тобто більш ніж 
у два рази ми перевищуємо норму 
забудови. Будівництво такого будинку 
практично позбавить світла всі при-
леглі будинки, що є недопустимим 
вже за санітарними нормами.

Головний архітектор Житоми-
ра Юрій Безбородов так про-
коментував конфлікт навколо 
забудови по вулиці Шевченка:

– Департаментом містобудування 
та земельних відносин були видані 
умови та обмеження для забудо-
ви на цій ділянці. Поки їх ніхто не 
відміняв. До того ж, зараз створе-
на робоча група, куди входять всі 
фахівці, в тому числі і представни-
ки громадськості, які розглядають 
цю ситуацію. Що стосується тех-
нічної сторони, то всі питання до 
проектувальника, який повинен 
був прорахувати час інсоляції – за 
нормативами тінь повинна бути не 
більше, ніж півгодини на день на 
прилеглих будівлях, враховувати 
пляму забудови, благоустрій те-
риторії, забезпечення стоянками 
для жителів, відсоток озеленення 
та багато іншого. Тобто, повинні 
виконуватися досить істотні вимоги 
до забудови. Всі документи мають 
бути в департаменті містобудуван-
ня та земельних відносин, де мож-
на з ними ознайомитися.

У кабінеті заступника мера з питань 
транспорту і доріг висипали відро піску

Цією акцією 
активісти хотіли 
нагадати Дми-
тру Ткачуку про 
жалюгідний стан 
вкритих кригою 
житомирських до-
ріг і тротуарів.

Відео виклав на своїй сто-
рінці у Фейсбук активіст Ан-
дрій Поліщук. Коментатори 
в цілому згодні з позицією 
активістів, лише жаліють 
прибиральницю, якій дове-
деться збирати пісок. 

Нагадаємо, стало відо-
мо, що у заступника Жито-
мирського міського голови 
Дмитра Ткачука побіль-
шало обов’язків. Розпоря-
дженням міського голови 
від 08.01.2019 № 27 внесено 
зміни в додаток до розпоря-
дження міського голови від 
14.03.2018 № 185 «Про розпо-
діл обов’язків між міським 
головою, секретарем міської 
ради, заступниками міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
та керуючим справами ви-
конавчого комітету міської 
ради». Зокрема, до обов'язків 
заступника міського голо-

ви з питань діяльності ви-
конавчих органів ради Тка-
чука Д.Г. внесено наступне: 
«Контролює та координує 
діяльність... комунального 
підприємства "Управління 
автомобільних шляхів" Жи-
томирської міської ради"». 
Досі підприємство контр-
олював заступник міського 
голови Сергій Кондратюк. 
Відповідно до внесених змін, 
заступник міського голови 
Дмитро Ткачук контролюва-
тиме діяльність КП «Управ-
ління автомобільних шля-
хів», отже, відповідатиме за 
стан житомирських доріг і 
тротуарів.
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Конкурс не відбувся! А що сталося?
Микола Корзун

Новий рік, який 
після нетривалої свят-
кової «розкачки» все ж 
таки набирає обертів, 
одразу ж продовжив 
серію проведення 
конкурсів з обран-
ня керівників ряду 
важливих установ і 
закладів. У Житомирі 
конкурсні пристрасті 
опинилися за кадром 
загальної уваги, але 
вже перші враження 
від проведення на-
чебто демократичної 
процедури вимагають 
певних висновків.

Конкурсна лихоманка: 
ознака демократії  
чи чергова мода?

Але спочатку логічно було 
б повернутися до конкурсів, які 
проходили, наприклад, у Жито-
мирі наприкінці минулого року. 
По-перше, широкого розголосу 
набуло проведення конкурсу з ви-
значення директора міського ліцею 
№25. Взагалі про конкурс на визна-
чення директора цього ліцею мож-
на було б вже сьогодні написати 
ціле дослідження. Адже ще з літа 
минулого року міська влада дала 
старт кадровому оновленню дирек-
торського корпусу у житомирських 
загальноосвітніх школах, ліцеях і 
гімназіях. Спочатку відправили із 
почестями на пенсію директорку 
ліцею №25. Потім виявилося, що 
у Житомирі треба проводити кон-
курси на визначення директорів не 
лише у вищезгаданому ліцеї, але 
й у школі №7. Між тим, конкурси 
було оголошено, і розпочалася під-
готовка з його проведення. На диво, 
великої кількості заяв для участі у 
конкурсі з визначення директора 
ліцею №25 не було. Сама процеду-
ра проведення конкурсу виявилася 
однозначно скандальною, оскільки 
у самий розпал роботи конкурсної 
комісії її склад покинув начальник 
департаменту освіти Житомирської 
міськради Валентин Арендарчук. 
Факт – майже скандальний! Але 
скандал у міській раді вирішили 
«загасити» і оголосили підсумки 
проведення конкурсу у ліцеї №25, 
як то кажуть, без коментарів. На-
ступний освітянський конкурс на 
визначення директора ЗОШ №7 
проходив вже на старті нового, 2019-
го, року. Тут конкурсна комісія була 
одноголосно солідарною: із тих 

учасників конкурсу, які виріши-
ли стати директором навчального 
закладу, переможця не виявлено. 
Знову ж таки підсумки проведення 
конкурсу із визначення директора 
ЗОШ №7 пройшли в обстановці 
цілковитої відомчої тиші. Ні тобі 
коментаря, ні пояснення причин 
такого «скрипу», із якими про-
ходять конкурси на директорські 
посади. Хоча, якщо взяти до уваги 
нині модні пости у мережі Фей-
сбук, то заступник мера Житомира 
Вікторія Краснопір все ж таки зро-
била після проведеного конкурсу у 
школі №7 відповідні записи. Вона 
зауважила, що конкурс переможця 
не визначив, а тому повторна про-
цедура – попереду. Як годиться, 
заступниця міського голови ви-
словила сподівання, що «школа 
знайде свого директора, який буде 
її провідником та натхненником у 
русі освітніх реформ». Якби ж то у 
житті все було так легко і просто, як 
у Фейсбуці! Адже вже на початку 
нового року без директора зали-
шається не лише ЗОШ №7, але й 
міська гуманітарна гімназія №23. 
Ще наприкінці минулого року 
по місту розлетілася новина, що 
багаторічна директорка гімназії 
Ніна Купрійчук вирішила остаточ-
но завершити свою директорську 
кар̀єру. Зрозуміло чому. По-перше, 
вік багатьох керівників навчальних 
закладів міста Житомира є пенсій-
ним, або ж передпенсійним. Звісно, 
і департамент освіти, і керівництво 
міської влади вже давно повинні 
були розпочати конкретну роботу 
із підготовки так званого резерву 
керівників комунальних установ 
та організацій.

І вже початок нового, 2019-го, 
року виявив, що завдання із ви-
явлення та підготовки «директо-
рів-резервістів» є актуальним не 
лише в освітянській галузі міста 
Житомира, але й у сфері медицини 
та охорони здоров̀я. Вже перший 
тур конкурсного відбору на посаду 
головних лікарів міської дитячої 
лікарні та ЦМЛ №2 (Богунський 
район) виявив цілу низку заува-
жень та спонукав до появи у тому ж 
таки Інтернеті кількох публікацій. 
Варто зауважити, що і конкурси 

директорів у школах обласного 
центру, так само, як і конкурси із 
визначення керівників вищезгада-
них лікарняних установ, проходили 
якось тихо і непомітно. Звісно, сьо-
годні вже ніхто не вимагає прямих 
телетрансляцій із залів чи студій, 
де проходять засідання конкурсних 
комісій, бо мода на такі демокра-
тичні «викрутаси» начебто вже й 
пройшла. Але чому міська влада 
і найпершим чином вищезгадана 
заступник мера Вікторія Краснопір 
не влаштовують підсумкові прес-
конференції чи хоча б брифінги 
після проведених засідань конкурс-
них комісій? Адже було б логічно, 
якби та ж сама Вікторія Краснопір 
та й розповіла про те, чому, напри-
клад, начальник освітянського де-
партаменту Житомирської міської 
ради Валентин Арендарчук взяв 
та й написав заяву про свій вихід 
зі складу конкурсної комісії і про 
свою незгоду із результатами чи, 
можливо, із процедурою про-
ведення конкурсу на визначення 
директора міського ліцею №25? 
Так само житомиряни мали б ді-
знатися, чому школа №7 поки що 
(мабуть, ще місяців зо два) залиша-
тиметься без директора? Зрештою 
громада міста і чимала батьківська 
громада житомирян воліла б знати, 
як справи у директора міської гім-
назії №23. Чи насправді, як писали 
інтернетівські журналісти, Ніна 
Купрійчук у січні 2019-го полишає 
директорське крісло, чи все ж таки 
вона допрацює до кінця нинішньо-
го навчального року? Втім, міська 
влада має швидко, енергійно, а 
головне – ефективно «чухати го-
лову» стосовно кадрових призна-
чень на посади тих же керівників 
освітянських установ. Річ у тім, що 
конкурсна традиція із визначення 
директора навчального закладу, яка 
сьогодні є обов̀язковою, виявила 
цілий ряд тенденцій і майже сенса-
ційних висновків стосовно ситуації 
у школах міста Житомира. По-
перше, великого бажання у людей, 
які працюють у школах, гімназіях 
і ліцеях нашого міста, займати ке-
рівну освітянську посаду поки що 
не спостерігається. Хтозна чому, 
але вчителі, педагоги не бажають 

підвищуватися у класі до рівня ди-
ректора. Це – очевидний висновок, 
хоча причин у такого явища може 
бути як завгодно багато. Як не ба-
нально це звучить, але найпершим 
чином і найголовнішим критерієм 
популярності директорської по-
сади є заробітна платня. Звісно, 
директор школи, який отримує 
на руки 12-14 тисяч гривень щомі-
сячної зарплатні, несе куди більше 
«виробниче» навантаження у всіх 
його проявах, ніж, наприклад, до-
свідчений і титулований вчитель, 
який, маючи свої законні 18 годин 
щотижневого навантаження (уро-
ків), разом із доплатами за класне 
керівництво та перевірку зошитів 
має цілком конкурентну зарплат-
ню. Знову ж таки – у порівнянні із 
директором школи. А тому пра-
цювати вчителем куди спокійніше, 
ніж бути директором у нинішні 
реформаторські часи. Вище ми 
згадали фразу заступниці мера 
Житомира, яка бачить наступного 
директора школи №7 «натхненни-
ком у руслі освітніх реформ». Про-
те найцікавіше у цій ситуації інше: 
а сама Вікторія Краснопір змогла 
б бути чи стати «натхненником» 
шкільного оновлення? Чи хоча 
б його популяризатором, бо що 
головне сьогодні у школі і у чому, 
власне, зміст і смисл шкільної ре-
форми – знає дуже обмежене коло 
житомирян. Якщо взагалі знає!

А чому б не згадати  
про «кадровий резерв»?

Проте якщо й надалі говори-
ти про конкурсну тематику, то 
тут варто було б згадати старі і 
вже майже забуті радянські часи. 
Хто б і що не казав, але ще 30 років 
тому у Житомирі існувала тради-
ція створення так званого «кадро-
вого резерву» директорів шкіл. 
Хтозна, чи існувала подібна тра-
диція у медицині міста, але й там 
призначення на посади головних 
лікарів були здебільшого добре під-
готовленими, обгрунтованими і 
не викликали жодних збурень у 
середовищі громади міста. Чого 
не скажеш про нинішню ситуацію. 
Адже недавній конкурс із обрання 
головного лікаря, наприклад, у Жи-
томирській міській дитячій лікарні, 
мабуть, таки насправді виглядав 
трішечки чудернацьким. Із визна-
ченням посади головного лікаря 
ЦМЛ №2 проблем начебто не було, 
але й детальної інформації про те, 
чи мав, наприклад, старий, а тепер 
вже й новий головний лікар Віктор 
Павлусенко хоча б одного чи двох 
достойних конкурентів, управління 
охорони здоров̀ я Житомирської 
міської ради поки що не надало. 
Зрештою знову ж таки заступник 
міського голови, яка курує меди-
цину міста, мала б оперативно та 
вчасно надавати відповідні комен-
тарі та інформувати громаду міста 
про те, як проходили конкурси у 
медичних закладах та установах.

Зрештою житомирська міська 
влада може брати приклад від сво-
їх старших колег із Житомирської 
обласної ради. Якщо конкурс із 
визначення директора Бердичів-
ського медичного коледжу вже за 
два-три дні добігає до свого най-
важливішого рубежу (19 січня 
завершується прийом докумен-
тів від можливих учасників), то 
надалі керівництво Житомирської 
обласної ради мало б все ж таки 
пояснити, згідно з якими законо-
давчими (чи іншими) вимогами 
сама процедура обрання директо-
ра медичного коледжу у Бердичеві 
відбудеться тільки через місяць, 
тобто – аж 21 лютого 2019-го року. 
Тим паче, що якраз керівництво 
Житомирської обласної ради мало 
б пояснити, чому нинішній ди-
ректор Бердичівського медичного 
коледжу, на маючи фахової освіти 
(педагогічної чи медичної), вже 
більш як півтора року перебуває 
у статусі виконуючого обов’язки. 
Певну цікавість викликає і ситуа-
ція навколо призначення головно-
го лікаря у комунальній установі 
«Центр екстреної медичної допо-
моги та медицини катастроф». На 
сесії Житомирської обласної ради 
18 грудня 2018 року питання про 
продовження контракту із голо-
вним лікарем цієї установи Ана-
толієм Совою було відкладене на 
потім, на так зване «довивчення», 
хоча на підтримку Анатолія Сови 
висловилося декілька сотень його 
колег. Проте «довивчення» досить 
швидко проявилося кількома 
репортажами у місцевих інтер-
нет-виданнях, де головного ліка-
ря «швидкої допомоги» зробили 
винуватцем значних порушень 
чи навіть зловживань. І досі не-
зрозуміло, чи роботу Анатолія 
Сови продовжують вивчати, чи 
його все ж таки тихенько, не 
чекаючи чергової сесії обласної 
ради, звільнили із посади. Звісно, 
під час новорічно-різдвяних свят 
«напрягати» громаду Житомира 
і загалом Житомирської області 
певними проблемними новина-
ми про конкурси та призначення 
у нас якось не прийнято. Але, з 
іншого боку, працювати у «тіні», 
позбавивши громаду будь-якої 
змістовної інформації стосовно 
роботи органів влади та кадрових 
ротацій, які у цих самих органах 
влади відбуваються, також не 
годиться. Можливо, наші керма-
ничі вже точно знають про те, що 
громадські активісти, які раніше 
невідступно стежили за перебі-
гом конкурсних змагань, добряче 
втомилися від участі у конкурсах, 
а всю свою увагу зосередили на 
«фестивалі» виборчих змагань 
кандидатів у Президенти України. 
Чи це так – не зовсім важливо, але 
про комунікацію із людьми владі 
забувати не годиться. Бо насправді 
вакуум інформації призводить до 
непорозумінь, скандалів, а потім – 
і до повного ганебства.
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Домашнє насильство 
стоп: як каратимуть 
кривдників?

З 11 січня набрали чиннос-
ті зміни до Кримінального та 
Кримінального процесуального 
кодексів України, які посилили 
відповідальність за домашнє на-
сильство. Про головні новації, в 
межах проекту «Я маю право!», 
розповіли фахівці Регіонально-
го центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Житомирській області.

Вступили в дію зміни до Кримі-
нального кодексу, згідно з якими 
домашнім кривдникам загрожу-
ють громадські роботи на строк від 
150 до 240 годин, або арешт на 
строк до 6 місяців, або обмеження 
волі на строк до 5 років, або до 
двох років позбавлення волі.

Кримінальний кодекс Укра-
їни доповнено розділом XIII-1 
«Обмежувальні заходи». В ін-
тересах потерпілого від злочину, 
пов’язаного з домашнім насиль-
ством, одночасно з призначен-
ням покарання, не пов’язаного 
з позбавленням волі, або звіль-
ненням з підстав, передбачених 
цим Кодексом, від кримінальної 
відповідальності чи покарання, 
суд може застосувати до особи, 
яка вчинила домашнє насильство, 
один або декілька обмежуваль-
них заходів, відповідно до якого 
(яких) на засудженого можуть 
бути покладені такі обов’язки:

1) заборона перебувати в 
місці спільного проживання з 
особою, яка постраждала від 
домашнього насильства;

2) обмеження спілкування з 
дитиною у разі, коли домашнє 
насильство вчинено стосовно 
дитини або у її присутності;

3) заборона наближатися на 
визначену відстань до місця, де 
особа, яка постраждала від домаш-
нього насильства, може постійно 
чи тимчасово проживати, тимча-
сово чи систематично перебувати 
у зв’язку із роботою, навчанням, 
лікуванням чи з інших причин;

4) заборона листування, теле-
фонних переговорів з особою, яка 
постраждала від домашнього на-
сильства, інших контактів через за-
соби зв’язку чи електронних комуні-
кацій особисто або через третіх осіб;

5) направлення для прохо-
дження програми для кривдни-
ків або пробаційної програми.

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

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

Продовження 
у наступному номері.

КОЛОНКА

Анастасія Ліберман

За оперативними 
даними Житомир-
ського обласного ла-
бораторного центру 
МОЗ України, в облас-
ті з початку року на 
кір захворіло 204 лю-
дини, в тому числі 126 
дітей та 78 дорослих. 

У Житомирській обласній 
дитячій лікарні від ускладнень, 
спричинених кором, помер дво-
річний хлопчик. За словами 
місцевих медиків, дитина мала 
необхідне щеплення, однак си-
туація серйозно ускладнилася 
супутніми хворобами. Як поін-
формував заступник головного 
лікаря, маленький хлопчик з міста 
Бердичева віком приблизно 2 роки 
і 8 місяців помер у Житомирській 
обласній дитячій лікарні 1 січня. 
За словами медиків, дитина про-

ходила клінічне лікування від 
ускладнення кору, підтвердив діа-
гноз та ймовірну причину смерті 
проведений розтин.

Ще одне життя хвороба за-
брала 14 січня. Від ускладнень, 
спричинених кором, помер 
49-річний житель Житомирської 
області. Чоловік не мав щеплен-
ня від цієї хвороби. 

Як зазначають у Центрі гро-

мадського здоров’я, з початку 
2019 року на кір захворіли вже 
понад 5 тис. осіб в Україні. Най-
вищі показники захворюваності 
на кір у Львівській, Вінницькій, 
Рівненській, Чернівецькій облас-
тях та в Києві. 

 Викликає занепокоєння 
стрімке, щотижневе зростання, 
розповсюдження випадків по 
території області та реєстрація 

спалахів інфекції в організованих 
колективах. Випадки реєструва-
лись в Андрушівському, Новоград-
Волинському, Коростенському, 
Баранівському, Ружинському, 
Малинському, Радомишльському, 
Хорошівському, Коростишівсько-
му, Житомирському, Пулинському, 
Овруцькому, Бердичівському, По-
пільнянському районах та місті 
Житомирі. 

Зафіксовано з початку року 
вже 4 спалахи інфекції. Спалахи 
кору реєструються як серед ор-
ганізованих колективів дитячого 
населення, так і серед дорослих, 
працівників підприємств. 81% 
серед захворілих не має щеплень.

Якщо ви або ваша дитина кон-
тактували з хворим на кір, убез-
печити чи значно знизити ризик 
захворювання може вакцинація. 
Зверніться до свого лікаря – пе-
діатра, терапевта чи сімейного 
лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте 
ви достатній захист від кору або 
вам треба зробити щеплення як-
найшвидше.

Нагадаємо, минулого року на 
кір у Житомирській області за-
хворіло 646 людей.

Участь у пробно-
му тестуванні дасть 
можливість відчути 
атмосферу зовніш-
нього незалежного 
оцінювання та дізна-
тися про всі етапи 
його проведення.

Як повідомляють у Вінниць-
кому регіональному центрі оці-
нювання якості освіти, реєстра-
ція для участі у пробному ЗНО 
триватиме з 8 до 31 січня 2019 
року. Зареєструватися можна 
буде на сайтах регіональних 
центрів оцінювання якості осві-
ти. Вартість одного тестування 
для одного учасника складає 
132 грн. 

Пробне ЗНО з української 
мови і літератури відбудеться 16 
березня; з історії України, матема-
тики, біології, географії, фізики, 
хімії, іноземних мов (англійської, 
іспанської, німецької та французь-
кої) — 23 березня. У день прове-
дення пробного тестування кож-
ний зареєстрований учасник може 

пройти тест з одного навчального 
предмета.

Результати пробного ЗНО 
для осіб, які введуть свої відпо-
віді до спеціального сервісу, буде 
оприлюднено на інформаційних 
сторінках: з української мови і лі-
тератури — 22 березня, з інших 
предметів — 29 березня.

Для реєстрації необхідно:
• Зайти на сторінку реєстрації 

на пробне ЗНО.
• Заповнити реєстраційну 

форму; створити свою персональ-
ну сторінку "Особистий кабінет"; 
вибрати предмети пробного ЗНО.

• З персональної сторінки 
("Особистий кабінет") роздру-
кувати квитанцію на сплату 
вартості послуг для проведення 
пробного ЗНО.

• На основі цієї квитанції 
здійснити оплату в банківських 
установах України або в устано-
вах інших учасників фінансових 
послуг.

• Роздрукувати запрошен-
ня-перепустку, де вказано час і 
місце проведення пробного ЗНО 
(інформацію буде розміщено в 
"Особистому кабінеті" учасника 
пробного ЗНО до 25.02.2019 року.

Особи, які потребують ство-

рення особливих (спеціальних) 
умов в пунктах проходження про-
бного ЗНО, повинні вказати про 
них під час реєстрації:

• для осіб з порушеннями 
опорно-рухового апарату, осіб, 
які одужують після травм, осіб 
із хворобами нервової системи 
– наявність в пункті проведення 
пробного ЗНО пандуса;

• для осіб з порушеннями 
слуху – присутність перекладача 
жестової мови в аудиторії, де від-

бувається пробне зовнішнє неза-
лежне оцінювання.

Звертаємо увагу, що реєстра-
ція для проходження пробного 
ЗНО не передбачає автоматичної 
реєстрації для участі в основній 
сесії ЗНО. Результати пробного 
ЗНО не буде зараховано як оцінки 
за державну підсумкову атеста-
цію та не буде використано для 
участі в конкурсному відборі під 
час вступу до вищих навчальних 
закладів.

За два тижні на Житомирщині 
кір забрав життя 2 осіб

Розпочалася реєстрація 
на пробне ЗНО: як долучитися
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Олег Ляшко відвідав 
Житомирський військовий шпиталь

Анастасія Ліберман

У Житомирському 
базовому шпиталі 
Олег Ляшко заві-
тав до відділення 
травматології, де 
лікуються бійці, які 
отримали поранен-
ня на фронті, а та-
кож поспілкувався з 
персоналом закладу.

Лідер Радикальної партії 
Олег Ляшко привітав військо-
вих зі святами та подякував за 
подвиг і героїзм. Політик ви-
словив впевненість, що ніхто 
не має права забувати про тих, 
хто захищає країну та береже 
спокій українців. 

«Дуже важливо у свята не за-
бувати про тих, завдяки кому 
ми маємо можливість їх свят-
кувати. Тому я завітав сьогодні 
до шпиталю, щоб привітати вас 
зі святами і сказати, що ми вас 

підтримуємо. Без української 
армії не буде миру, без україн-
ської армії не буде добробуту. 
Ми зараз ініціюємо перегляд 
бюджету, щоб більшу зарплату 
платили, щоб не було такого, 
що в НАБУ снайпер отримує 
по 80 тисяч гривень, а снайпер 
на фронті по 15 тисяч», – сказав 
нардеп Олег Ляшко.

З квітами, подарунками 
та словами вдячності політик 
звернувся до військових медиків. 
Народний обранець запевнив, 
що люди, які мають щирі та до-
брі серця, повинні отримувати 
гідну заробітню плату та повний 
соціальний пакет від держави.

«Дякую вам за роботу, за 
тисячі врятованих життів, вилі-
куваних хлопців, дівчат, наших 
героїв і захисників. За справу, 
яку ви робите, – це героїзм. На 
кожній зустрічі мені ставлять 
питання: коли настане мир в 
Україні? Я завжди відповідаю: 
тоді, коли ми будемо сильни-
ми. А сильними ми будемо за-
вдяки вашій роботі, адже нам 
потрібна потужна армія та 
сильні медичні сили. Повинна 
бути підтримка людей праці та 
захисників. Треба переглянути 

бюджет, щоб гроші йшли не на 
дармоїдів і трутнів, а на тих, хто 
лікує, тих, хто навчає, і тих, хто 
захищає. Разом з нашими вої-
нами ви наближаєте перемогу. 
Україна має годувати, забезпечу-
вати і підтримувати свою армію, 
своїх найкращих бійців», – пере-
конаний Олег Ляшко.

Закцентував свою увагу по-
літик і на проблемах самого вій-
ськового шпиталю. Адже наразі 

він потребує нового сучасного 
лікувального корпусу, вартість 
якого більше 400 млн гривень. 
Олег Ляшко запевнив, що бере 
дане питання під особистий 
контроль.

«Ми з начальником шпиталю 
Олександром Серебряковим об-
говорювали будівництво нового 
корпусу для найсучаснішого лі-
кування бійців. Я переговорю з 
міністром оборони, щоб виділи-

ли кошти на будування комплек-
су вартістю 400 млн гривень. На 
Житомирщині багато військових 
частин, тисячі людей проходять 
через ваш шпиталь, тому дуже 
важливо, щоб у вас було нове 
обладнання та усі умови. Тому 
ми обов’язково підтримаємо вас 
у цьому», – сказав Олег Ляшко.

Окремо нардеп згадав і про 
майбутні президентські вибо-
ри, на яких українці матимуть 
близько 50 кандидатів.

«Там вже чоловік 50 записа-
лись на вибори. Їду по Жито-
миру – одні плакати політичні. 
Раніше рекламували засоби 
проти геморою, а тепер канди-
датів рекламують. Там половині 
кандидатів в «дурку» потрібно, а 
не в президенти, в тому числі на 
лікування до вас. Треба міняти 
систему, бо без зміни системи, 
окрім прізвища, нічого не змі-
ниться. Ми вже 30 років ходимо 
по колу. Система має працювати 
на людей, на відновлення еко-
номіки», – висловив свою думку 
Олег Ляшко.

Усі працівники госпіталю та 
військові отримали подарун-
ки та квіти від нардепа Олега 
Ляшка.

Кабмін схвалив гра-
фік перенесення ро-
бочих днів у 2019 році.

Уряд своїм рішенням від 
10 січня рекомендує керівникам 
підприємств, установ і організа-
цій перенести деякі робочі дні 
у 2019 році у зв̀ язку зі святами.

До Міжнародного жіночого 
дня українці будуть відпочивати 
3 дні – 8–10 березня.

П а с к а  п л а в н о  п е р е й д е 
у травневі свята. Пропонується 
перенести робочий день з ві-
вторка, 30 квітня, на суботу, 
11 травня. Отже, на Великдень 
і до Дня праці українці мати-
муть 5 днів вихідних поспіль – 
з 27 квітня до 1 травня. На День 
Перемоги (9 травня) теж буде 
вихідний. Крім того, українці 
відпочиватимуть:

• на Трійцю (15–17 червня),
• на День Конституції (28–

30 червня),
• на День Незалежності (24–

26 серпня),
• на День захисника України 

(14–16 жовтня),
• на Різдво за західним кален-

дарем (25 грудня),
• на Новий рік (29 грудня 2019 

року – 1 січня 2020 року). Для 
цього робочі дні з 30 і 31 грудня 
рекомендують перенести на су-
боти – 21 і 28 грудня.

Анастасія Ліберман

Територіальне 
управління юстиції у 
Житомирській об-
ласті оприлюднило 
список імен, якими 
найчастіше називали 
малюків, народжених 
у місті Житомирі.

Найпопулярніші імена, які на 
Житомирщині присвоювали но-
вонародженим їхні батьки торік, 
були (для дівчаток): Аня, Аріна, 
Єва, Даринка, Ліза, Олександра, 
Софія, Соломія, Поліна, Марійка, 
Настя, Уляна, Яна; для хлопчиків 
– Артем, Дмитро, Саша, Назар, 
Іванко, Матвій, Михайло, Богдан, 
Єгор, Марк, Тимофій, Тимур.

Серед рідкісних імен хлопчи-
ків, зафіксованих в актових запи-

сах цивільно-
го стану про 
народження у 
2018 році, – Ер-
хан, Будірхан, 
Моханд-Му-
луд ,  Макси-
міліан-Хасан, 
Т а м е р л а н , 
Муххамед, Еді-
от-Леопольд, 
Олівер-Ман-
соса,  Ставр, 
Нік, Даніель, 
Тайдер, Дамір, Едвард, а також 
давні старослов’янські – Вінцеслав, 
Святозар, Ярема.

У свідоцтва про народження 
вписані такі незвичні імена дівча-
ток, як Аніта, Авігея, Андріана, 
Айя, Катрін, Златослава, Мірьям, 
Еріка-Рахіль, Саломе, Вєрсавія, 
Есфірь, Зара Есеогене.

Батьки з кожним роком на-
магаються підібрати ім'я дитині 
як найоригінальніше. Бажаючих 
допомогти їм у цьому досить ба-
гато. Це родичі, друзі, колеги по 

роботі, а в епоху ІТ-технологій ще 
й додався Інтернет.

Але перш за все батьки пови-
нні пам'ятати, що саме за ними 
залишається вибір імені і саме на 
них покладено відповідальність за 
це, адже від того, як назвеш дити-
ну, залежить її подальше життя.

 Довідково: всього відділами 
державної реєстрації актів ци-
вільного стану Житомирщини 
у 2018 році зареєстровано 10661 
народження, що на 1046 менше, 
ніж позаторік.

Популярні імена 2018 року 
для новонароджених 
у Житомирі

Скільки 
відпочиватимуть 
українці у 2019 році
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Вже давно в укра-
їнських медіа і со-
цмережах гуляє міф, 
що нібито з 2019 року 
в Україні скасують 
декретну відпустку. 
Українців лякають, 
що батьки, які пра-
цюють, будуть зму-
шені виходити на 
роботу одразу після 
народження дитини, 
а доглядати за їхніми 
малюками присила-
тимуть державних 
нянь.

У Міністерстві соціальної 
політики пояснюють, що це все 
чутки, і з’явились вони через неві-
рне трактування нової державної 
програми «Муніципальна няня». 
Що насправді вона передбачає і на 
яку допомогу можуть розрахову-
вати молоді батьки, дізнавались 
наші експерти.

Скільки відшкодує 
держава?

«Муніципальна няня» – це уря-
довий проект з підтримки молодих 
батьків, який запрацював з 1 січня 
2019 року. У його рамках держава 
компенсує частину витрат на по-
слуги няні для дітей до 3-х років. 
Сума відшкодування рівна розміру 

прожиткового мінімуму для дітей 
до 6 років, станом на сьогодні це 
1626 гривень на місяць. У Міністер-
стві соцполітики наголошують, що 
компенсація на няню не заміняє 
інші соціальні виплати на дитину 
і виплачується окремо за бажан-
ням батьків.

«Державна допомога у сім’ї 
залишається, а якщо вона захоче 
скористатися такою опцією, як 
«Муніципальна няня» – то це 
додатковий бонус», – запевняє 
міністр соціальної політики Ан-
дрій Рева.

Жодних зобов’язань виходити 
із декретної відпуски через «Му-
ніципальну няню» також немає. 
У відомстві наголошують, що на 
компенсацію за послугу можуть 
розраховувати як батьки, які 
працюють, так і ті, хто перебуває 
у декретній відпустці.

«Мама може не виходити на 
роботу, а просто наймати няню 
для допомоги, і за це можна отри-
мувати таку компенсацію», – додає 
заступник міністра Олександра 
Чуркіна.

Які умови відшкодування?
Згідно з постановою Кабміну, 

батьки самі шукають і обирають 
фахівця. Єдина обов’язкова умова 
для компенсації від держави – це 
офіційне працевлаштування до-
глядальниці. Органи соцзахисту 
залишають за собою право пе-
ревірити в державних реєстрах 
інформацію про няню. Вона має 
бути або ФОПом, або юридичною 
особою, яка надає послуги до-

гляду за дітьми.
Юрист ГО «Трудові Ініціативи» 

Георгій Сандул схвалює цю умову, 
адже сьогодні більшість нянь пра-
цюють у «тіні» і не мають жодних 
соціальних гарантій.

«Унормування праці нефор-
мально зайнятих працівників, 
частка яких за різними підрахун-
ками становить до 30% зайнятого 
населення, – це позитивний крок 
задля забезпечення їхнього со-
ціального захисту», – впевнений 
Сандул.

Як оформити?
Для оформлення державної 

допомоги батькам потрібно звер-
нутись у відділ соцзахисту за місцем 
проживання. З собою треба мати 
паспорт та ідентифікаційний код 
одного з батьків, свідоцтво про наро-
дження дитини, а також копію офі-
ційно укладеного з нянею договору. 
Крім того, потрібно написати заяву 
на отримання компенсації і надати 
документи, що підтверджують опла-
ту послуг няні (квитанції, чеки, ви-

писки з банківського рахунку тощо).
Строк подачі документів – мі-

сяць із моменту укладення угоди 
з нянею. Крім того, щомісяця до 5 
числа потрібно надавати докумен-
ти про оплату праці няні. В уряді 
обіцяють, що це можна буде зро-
бити в управлінні соцзахисту або 
електронною поштою. Рішення про 
нарахування компенсації ухвалюють 
місцеві органи соцзахисту протягом 
10 днів від дати подання документів.

Матеріал Центру гром. 
моніторингу та контролю

Проблему туберку-
льозу всебічно розгля-
нули на дводенному 
форумі. 

Під час заходу директор благо-
дійного фонду «Нехай твоє серце 
б’ється» (БФ «НТСБ»)  Наталія 
Нагорна зазначила в своїй допо-
віді актуальність впровадження 
сучасних з доведеною ефективніс-
тю пацієнт-орієнтованих методів 
лікування.

Так стартував перший день за-
ходу, де основна увага була при-
ділена питанням навчання та ви-
вченню потреб, налагодженню 
комунікації і зв’язків між учас-

никами.
У процесі навчання учасни-

ки прослухали цілий комплекс 
презентацій спеціалістів, зокре-
ма: «Роль міжнародної організа-
ції «100% життя в Україні» та БФ 
«НТСБ» у Житомирському регіоні 
у сфері протидії туберкульозу», 
«Співпраця БФ «НТСБ» з владою 
та медичними закладами об-
ласті», «Інструменти проведення 
оцінки діючої моделі лікування 
туберкульозу», «Найкращі прак-
тики боротьби з туберкульозом», 
«Контроль і супровід безперерв-
ного лікування туберкульозу в 
регіоні».

Туберкульоз – це не лише ме-
дична, а й соціальна проблема, 
якій приділяють особливу увагу 

громадські організації, зокрема на 
теренах Житомирської області у 
питаннях доведення до лікування 
та супроводу пацієнтів важливу 
роль відіграє БФ «Нехай твоє 
серце б’ється». Співпраця з вла-
дою та медичними закладами у 
сфері протидії туберкульозу є 
запорукою досягнення ефектив-
ності впровадження діяльності 
з протидії туберкульозу. Саме 
тому одним з головних завдань 
форуму було посилити партнер-
ство та взаємодію представників 
громадського сектору, медичних 
закладів області і представників 
влади. Для цього на форум були 
запрошені керівники відповідних 
органів влади, медичних профіль-
них закладів області, соціальні 

працівники, фтизіатри з усього 
регіону, кожен з яких отримав 
почесну відзнаку та подарунки.

На другий день форуму 
опрацьовано алгоритм надання 
первинної медичної допомоги 
хворим на туберкульоз та тим, 
хто має відповідні симптоми, 
розглянуто рекомендації ВООЗ 
у питаннях пацієнт-орієнтованого 
та амбулаторного методів ліку-
вання в контексті впровадження 
медреформи в Україні.

Загалом у форумі взяли участь 
представники 11 міст та 22 районів 
Житомирщини.

Благодійний фонд «Нехай твоє 
серце б’ється» – перший в регіоні, 
хто в рамках реалізації проектної 
діяльності міжнародної органі-

зації «100% Життя» підійшов до 
вирішення проблеми розповсю-
дження епідемії туберкульозу на-
стільки професійно і комплексно.

До напрямку по боротьбі з 
туберкульозом залучено понад 
216 соціальних працівників. Роз-
дано більше 3000 мотиваційних 
продуктових і гігієнічних наборів. 
Здійснено майже 4000 патронажів 
з метою контролю прийому АМБТ 
та доставки ТБ препаратів.

Завершили захід позитивні 
відгуки та слова вдячності клієн-
тів проекту «100% життя», також 
було організовано дискусійний 
майданчик, де кожний міг по-
ставити хвилюючі питання та 
обмінятися досвідом з іншими 
районами області.

Декрет не скасовується: уся правда 
про програму «Муніципальна няня»

У Житомирі відбувся регіональний 
форум «Здолаємо туберкульоз разом»
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Віктор Мельниченко

Уже традиційно 
глядачі з усієї Жито-
мирщини з'їхалися в 
Житомирський театр 
імені І. Кочерги на 
благодійний вечір ко-
лядок та вінчування.

Зокрема побували там і жите-
лі Оліївської громади, які дякують 
за запрошення Митрополиту Жи-
томирському та Новоград-Волин-
ському Никодиму. Про це вони 
написали на сторінці Спортивно-
культурного клубу села Троковичі 
у Фейсбук. 

З благословення Владики Ни-
кодима уже 8-й рік поспіль про-
водиться цей різдвяний концерт, 
під час якого збираються кошти 
на оздоровлення дітей учасників 
АТО та дітей-сиріт. Зібрано 55 500 
грн. Свою часточку від жителів 
усієї Оліївської громади внесли 
люди, які поїхали на цей прекрас-
ний вечір. 

У яскравому різдвяному захо-
ді взяли участь відомі солісти та 
ансамблі, а також духовні колекти-
ви – Академічний ансамбль пісні 
та танцю «Льонок» імені Івана 
Сльоти; Академічна хорова капела 
«Орея»; ансамбль віолончелістів 
музичної школи №4; солістка Жи-
томирського театру ім. І. Кочер-
ги Світлана Кузьменко; колектив 
«Намисто» Житомирського місь-
кого палацу культури; жіночий 
вокальний ансамбль «Crescendo»; 
вокальний ансамбль «Ейс»; народ-
ний театр Будинку культури УТОГ; 
юні артисти з організації «Діти 
сонця», талановиті представни-
ки модельного агентства «Gloria 
model styl», ансамбль «Болеро»; 
Архієрейський хор Спасо-Пре-
ображенського кафедрального 
собору; хор Свято-Покровського 

храму; хор Свято-Успенського 
архієрейського собору; хор свя-
щеників; хор Свято-Хрестовоздви-
женського кафедрального собору; 
популярна українська співачка 
Лєна Дарк, оперна діва України 
Олена Гребенюк. 

Режисером та ведучим бла-
годійного вечора колядок став 
відомий благодійник, очільник 
громадської організації «Все ро-
бимо самі» Богдан Купчинський. 
Діти з цієї організації дарували 
яскраві виступи присутнім протя-
гом всього вечора та допомагали у 
веденні концерту. Це діти з непро-
стою долею, які пройшли через 
важкі життєві випробовування, 
але завдяки педагогам уміють ра-
діти життю, дружити, любити, 
підтримувати один одного, про-
являти найкращі людські якості. 

На цьому вечорі прозвучали 
заклики до любові, поваги до 
ближнього. В Законі Божому чи-
таємо: «Хто каже: Я Бога люблю, а 
брата (тобто ближнього) свого не-
навидить, той говорить неправду, 
бо той, хто не любить брата свого, 
якого бачить, як може любити 
Бога, Якого не бачить?» (1 Ін 4, 20).

Зала цьогоріч, як і завжди на 
вечорі колядок, була переповнена. 
Діти та дорослі дякують органі-
заторам, учасникам та всім, хто 

долучився до цього прекрасного 
різдвяного благодійного дійства. 
Усіх жителів Житомирщини та 
тих, хто дивився онлайн-трансля-
цію заходу, далекого від рідного 
дому, вітають з Різдвяними свя-
тами!

«На величній, гучній і висо-
кій ноті ми провели 8-й благо-
дійний вечір Святої Коляди. Це 
наша традиція. Господь дав нам 
велику можливість вкотре зу-
стрітися разом. Зустрітись, щоб 
зігріти один одного теплом, щоб 
передати один одному добро, ми-
лосердя, молитву. Сьогодні вкотре 
на нашу сцену виходили і дорослі 
артисти, і церковні колективи, а 
найперше – зовсім юні діточки, 
які передавали нам свою любов. 
Моє серце також сповнене радістю 
і переживанням, тому що кож-
ного року думаєш, як провести, 
як відбудеться ця наша зустріч. 
Але я завжди з упевненістю при-
ходжу до зали, де проводиться 
вечір колядок. І знаю, що з нами 
Бог, ми – віруючі люди, і Господь 
нам у всьому допоможе. Хочу 
подякувати артистам, організа-
торам, усім, хто допомагав, і всім 
глядачам за віру, добре ставлення, 
за милосердя та любов», – сказав 
Митрополит Житомирський та 
Новоград-Волинського Никодим.

Анастасія Ліберман

Останніх 2 тижні 
ускладнюється епіде-
мічна ситуація з грипу 
та ГРВІ у Житомирські 
області. Найбільше 
хворих – серед дітей 
віком до 4-х років.

Лабораторний центр МОЗ у 
Житомирській області повідомляє 
про стан захворюваності на грип та 
ГРВІ на 14 січня 2019 р.

З початку епідсезону (з 40 тиж-
ня 2018 р.) в області на грип та ГРВІ 
захворіло 109 тис. 338 осіб, в тому 
числі 75 тис. 047 дітей (68,3%). За 
останній тиждень (2-й тиждень 
року) зареєстровано 8 тис. 276 ви-
падків захворювань. Показник за-
хворюваності на 13% перевищує 
епідемічний поріг. Порівняно з по-
переднім тижнем захворюваність 
серед дітей знизилась на 3,3%, тоді 
як захворюваність дорослого на-

селення зросла на 21%. Захворіло 4 
тис. 611 дітей (55,7% від захворілих). 
Серед дітей найвищий показник 
захворюваності у віковій групі до 
4-х років – 2535.7, на 100 тис. дітей 
даної вікової групи.

За останній тиждень госпіта-
лізовано 363 хворих (4,4% від всіх 
захворілих), в т. ч. 242 дітей (66,6%). 
Вірусологічною лабораторією об-
ласного лабораторного центру 
здійснюється моніторинг цирку-
ляції збудників грипу та ГРВІ. За 
останній тиждень від 2-х хворих ви-
ділений збудник грипу А(Н3N2). В 
цілому за епідсезон грип А(Н3N2) 
виділений від 9 хворих. Захворю-
вання на ГРВІ були викликані РС-
вірусами та парагрипом. З початку 
епідсезону проти грипу щеплено 
лише 2 тис. 021 особу, в т.ч. 458 ді-
тей. При цьому 1 тис.110 осіб (55%) 
щеплені за власні кошти, 604 (30%) 
за кошти підприємств та 307 (15%) 
за інші кошти.

Нагадаємо, 9 січня 2019 року у 
лабораторному центрі повідомля-
ли, що за тиждень через ГРВІ у Жи-
томирській області госпіталіовао 
328 хворих, в тому числі 245 дітей.

На благодійному вечорі 
колядок увосьме зібрали 
кошти для знедолених дітей

Епідпоріг 
захворюваності 
на грип та ГРВІ у 
Житомирській області 
перевищено на 13%

Статистика опри-
люднена без ураху-
вання даних з тим-
часово окупованих 
територій. 

За інформацією Державної 
служби статистики України, за пе-

ріод з січня до жовтня 2018 року в 
країні наклали на себе руки понад 
5,4 тисячі осіб. Про це повідомили 
в прес-службі Держстату.

Згідно з інформацією Держста-
ту, в січні наклала на себе руки 441 
особа; лютий – 380; березень – 445; 
квітень – 636; травень – 694; червень 
– 599; липень – 634; серпень – 604; 
вересень – 500; жовтень – 501 особа.

Крім того, в службі повідомили, 
що у 2017 році в Україні наклали 
на себе руки 6488 осіб. Тобто якщо 
порівнювати дані 2017 і 2018 років, 
то кількість самогубців зменшилася. 

Статистика була надана без ура-
хування даних з тимчасово окупова-
ної території Автономної Республіки 
Крим, міста Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у 

Донецькій і Луганській областях.
У Держстаті також зазначили, 

що статистична інформація про 
кількість смертей за окремими 
причинами формується щоміся-
ця у вигляді підсумку з січня до 
кінця звітного періоду на підставі 
медичних документів (лікарських 
свідоцтв про смерть, фельдшер-
ських довідок про смерть), які 

зберігаються в установах охорони 
здоров'я.

Згідно з планом, формування 
статистичної інформації про розпо-
діл випадків смерті за віком помер-
лих, за окремими причинами смерті 
у розрізі регіонів у цілому здійсню-
ється раз на рік. Орієнтовний термін 
оприлюднення остаточних даних за 
2018 рік – червень 2019 року.

Сумна статистика: більше 5 тисяч осіб покінчили 
життя самогубством в Україні у 2018 році
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Анастасія Ліберман

Відстоювати житло-
ві права багатодітної 
родини із 13 осіб, у 
якої хочуть відібрати 
чотирикімнатну квар-
тиру, буде юрдепарта-
мент міської ради.

На черговому виконкомі дирек-
тор юрдепартаменту Євгеній Чер-
ниш проінформував щодо судових 

процесів стосовно спірної квартири 
по вул.Корольова, 48, яку в 2016 році 
міська влада надала багатодітній 
родині, а згодом з’ясувалось, що на 
це ж житло раніше був виданий 
ордер іншій особі.

«Рішенням виконкому від 20 
квітня 2016 року «Про вжиття за-
ходів щодо недопущення проти-
правного зайняття нежитлового 
приміщення» було скасовано ордер 
від 2011 року на житлову площу в 
будинку 48 по вулиці Корольова в 
Житомирі, що був незаконно вида-
ний начальником ВЖРЕП №10 на 
ім’я Дем’янчук Ольги Северинівни, 
1930 року народження. Відповідно 

на підставі цього рішення її було 
знято з реєстрації. В подальшому, 
6 липня 2016 року, було визнано 
таким, що відповідає санітарно-
технічним вимогам та придатне 
для проживання вказане примі-
щення, а 20 липня 2016 року була 
надана чотирикімнатна квартира 
№1-г, жилою площею 70,8 кв м 
в будинку по Корольова, 48 для 
сім’ї з 13 осіб: чоловік, дружина 
та 11 дітей з 1995 до 2014 року на-
родження. Згодом особи, на ім’я 
яких видавався ордер, звернулися 
до суду з вимогою про скасування 
рішення виконкому «Про скасуван-
ня ордера» та рішення «Про надан-
ня квартири багатодітній сім’ї». 
Рішенням суду першої інстанції 
позов було задоволено. Ми звер-
нулися з апеляційною скаргою 
до суду, підставою є обставини 
незаконності видачі ордера на цих 
людей. До того ж квартира на той 
час фактично була не квартирою, 
а нежитловим приміщенням, тоб-
то квартирою вона стала лише у 
2016 році після прийняття від-
повідного рішення виконавчим 
комітетом», – доповів директор 
юрдепартаменту Житомирської 
міськради  Євгеній Черниш.

Наступне засідання по цій 
справі планується 23 січня. За роз-
витком подій слідкуйте на сайті 
та шпальтах газети «20 хвилин».

Анастасія Ліберман

Відповідну елек-
тронну петицію було 
опубліковано 3 січня 
на сайті міськради.

Політика має існувати окремо 
від питань, пов’язаних з церквою, 
– у цьому переконана авторка до-
кументу Леся Яковлева. На думку 
житомирянки, подальше їх поєд-
нання може мати за собою ряд не-
гативних наслідків для громадян. 

«Свобода світогляду, за Кон-

ституцією України, означає право 
мати власну позицію сприйняття 
світу, навколишнього середовища, 
сповідувати будь-яку релігію або 
не сповідувати взагалі.

На мою думку, на теперішній 
час відбулася історично важлива 
подія для самоствердження на-
ціональної свідомості українців 
на релігійному рівні – відділення 
від російського патріархату, але 
це не має ніякого відношення для 
духовного розвитку та віри. По-
дальше поєднання політики та 
православної церкви може мати 
ряд негативних наслідків для 
громадян нашої держави. А саме: 

1. Знецінення в очах народу 
високоморальних та духовних 

традицій, прирівняння їх до на-
ціонально-ідейних.

2. Нав'язування окремої релігії 
викликає протест, розчарування 
та агресію в людей, що знаходять-
ся в пошуках свого духовного шля-
ху або поза вірою. 

3. Надання переваги окремій 
церкві ставить інші церкви в під-
леглу позицію на території нашої 
держави. 

Тому я вважаю, що державні 
заходи недоречно поєднувати з 
релігійними», – йдеться у тексті 
документу.

Авторка Леся Яковлева подала 
петицію 30 грудня, і з моменту 
оприлюднення вона набрала 11 
голосів.

З 11 січня в Украї-
ні набули чинності 
нові зміни до Кри-
мінального кодексу. 

Україна долучилася до 10 
європейських країн, де секс 
без згоди – письмової, усної 
або невербальної – вважається 
згвалтуванням. Нововведення 
стосується і сімейних пар.

Раніше діяли норми, за яки-
ми людину могли посадити за 
зґвалтування лише в разі, якщо 
вона застосовувала погрози, 
силу чи зловживала вразливим 
станом потерпілої особи, – по-
відомляє УНІАН. А з 11 січня 
2019 року в Україні сексуальні 
дії, вчинені без добровільної 
згоди партнера, будуть квалі-
фікуватися як зґвалтування або 
сексуальне насильство.

Таке трактування буде від-
повідати позиції Європей-
ського суду з прав людини, 
відповідно до якої встановлено, 
що держава зобов'язана роз-
слідувати кожен статевий акт, 
здійснений без згоди потерпі-
лої особи, навіть якщо вона не 

чинила фізичного опору.
За новими правилами скла-

дом злочину буде вважатися, 
по-перше, «проникнення в 
тіло партнера без вільної зго-
ди». Якщо один з партнерів 
не сказав другому чітке «так» 
або просто промовчав перед 
інтимом, то це слід трактувати 
як незгоду. По-друге, навіть без 
«проникнення в тіло» люди-
ну тепер можна звинуватити 
у «сексуальному насильстві» 
– будь-які дії сексуального 
характеру, які не пов'язані зі 
статевим актом, але пройшли 
без згоди партнера. Ще одне 
важливе нововведення полягає 
в тому, що потерпіла особа не 
зобов'язана в процесі судового 
розслідування доводити, що 
вона намагалася чинити опір 
сексуальному насильству.

При цьому залишається 
відкритим питання, як іден-
тифікувати цю необхідну зго-
ду й що робити, якщо один 
з партнерів ї ї дав, але потім 
передумав й оголосив про 
зґвалтування. За ґрати на 5-7 
років можна потрапити, якщо 
навіть хтось із подружжя не 
дав згоди на секс. 

У багатодітної родини 
з Житомира хочуть 
відібрати квартиру

Церква окремо від політики: 
житомиряни просять місцеву 
владу відокремити державні 
та релігійні поняття

Відтепер 
в Україні 
за секс без згоди 
передбачена 
кримінальна 
відповідальність
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Яна Яцишина нази-
вають головним нар-
кобароном Нікополя, 
лідером злочинного 
угруповання «Біле 
братство», організа-
тором і замовником 
кількох вбивств на 
території України.

Хто такий Ян Яцишин  
і що сталося в залі суду

27 грудня 2018 року Апеляцій-
ний суд Житомирської області від-
пустив під заставу в розмірі 500 
тис. грн лідера відомого в Ніко-
полі бандитського угруповання на 
прізвисько «Батя» Яна Яцишина. 
Необхідну суму застави внесла 
його дружина, і лідер «Білого 
братства» був звільнений з-під 
варти просто в залі суду.

Це рішення обурило і шоку-
вало керівника житомирської по-
ліції В'ячеслава Печененка, який 
висловив свою реакцію на сторінці 
у Фейсбук:

– Одна постанова суду – і вся 
масштабна робота житомирської 
поліції по ліквідації дніпровського 
бандитського угруповання «білого 
братства» звелася нанівець. Вчора 
лідера цієї банди, 44-річного ні-
копольця, звільнили з-під варти 
прямо в залі Апеляційного суду 
під заставу в півмільйона гривень. 
Після двох днів затяжних розгля-
дів апеляції, на яких він «боровся» 
з демонстрацією різкого погір-
шення здоров'я і всіма іншими 

засобами умисного затягування 
процесу розгляду. Відверто шкода 
сил оперативників і слідчих. Не-
має межі обуренню! 

Прокуратурою Житомирської 
області була подана апеляція на 
рішення слідчого судді Корольов-
ського районного суду, оскільки 
воно не відповідає нормам закону.

- Так, підозрюваному було 
продовжено запобіжний захід у 
вигляді утримання під вартою, 
однак ми (прокуратура, – авт.) 
вважаємо, що суддя безпідставно 
використовував своє право щодо 
внесення застави, – прокоменту-
вала рішення суду прокурор Жи-
томирської обласної прокуратури 
Олена Бондарчук.

У той же час у Яцишина став-
ся напад епілепсії прямо під час 
судового засідання.

Житомирський апеляційний 
суд назвав неправдивою інформа-
цію, оприлюднену начальником 
Національної поліції області, 
щодо звільнення з-під варти лі-
дера бандитського угруповання 
Яна Яцишина:

Голова Житомирського апеля-
ційного суду Юрій Жизневський 
3 січня 2019 року на офіційній 
сторінці Житомирського апеля-
ційного суду в Facebook опублі-
кував відповідь на звинувачення 
В'ячеслава Печененка: 

– Громадяни повинні знати 
правду! 28 грудня 2018 року на-
чальник Головного управління 
Національної поліції України в 
Житомирській області В'ячеслав 
Печененко чи то з метою виправ-
датися, чи то з метою приховати 
протиправні дії своїх підлеглих, 
або, можливо, у зв'язку з профе-
сійною некомпетентністю, без 
будь-яких підстав, виклав на сво-
їй сторінці в соціальній мережі 
Facebook, м'яко кажучи, неправ-

диву інформацію щодо дій суддів 
Житомирського апеляційного 
суду, чим ввів в оману громад-
ськість і штучно спровокував ма-
сове обурення і погрози на адресу 
суддів. А як інакше могло відреа-
гувати суспільство, прочитавши 
текст, написаний таким високопо-
важним «борцем» зі злочинністю? 
Цитуємо пана Печененка: «...Вчора 
лідера цієї банди, 44-річного ні-
копольця, звільнили з-під варти 
прямо в залі Апеляційного суду 
під заставу в півмільйона гривень. 
...Відверто шкода сил оператив-
ників і слідчих. Немає межі обу-
ренню!». А тепер Житомирський 
апеляційний суд хоче повідоми-
ти громадянам, що ж відбулося 
насправді. 22 грудня 2018 року 
у Житомирський апеляційний 
суд надійшла апеляційна скарга 
прокурора на постанову слідчого 
судді Корольовського районного 
суду міста Житомира від 21.12.2018 
про обрання підозрюваному Яну 
Яцишину запобіжного заходу. Роз-
гляд апеляції було призначено в 
термін, передбачений КПК Укра-

їни. В ході судового засідання, що 
проходило 27 грудня 2018, судом 
було встановлено, що підозрюва-
ний з 22 грудня 2018 року, тобто 
більше 6 діб, незаконно утриму-
вався під вартою працівниками 
поліції і був позбавлений права 
на захист. У зв'язку з цим суд, на 
виконання вимог закону, звільнив 
Яцишина з-під варти в залі судо-
вого засідання.

Це не було рішенням по суті 
за апеляційною скаргою прокуро-
ра, оскільки в даний час судовий 
розгляд в цьому кримінальному 
провадженні триває. Однак пан 
Печененко, всупереч вимогам чин-
ного законодавства, взяв на себе 
повноваження, якими він не наді-
лений, і дозволив собі трактувати 
і робити висновки про неіснуюче 
рішення Житомирського апеля-
ційного суду. Відповідно до статті 
29 Конституції України ніхто не 
може бути заарештований або 
триматися під вартою інакше як 
за вмотивованим рішенням суду 
і тільки на підставах та в порядку, 
встановленому законом.

На сьогодні за незаконне утри-
мання під вартою і перевищення 
влади співробітниками правоохо-
ронних органів відносно співробіт-
ників поліції Головного управлін-
ня Національної поліції України 
в Житомирській області відкрито 
кримінальне провадження – про-
водиться досудове слідство...

У чому підозрюють  
Яна Яцишина

Зараз Яну Яцишину 44 роки, 
він уродженець Нікополя і про-
живав там тривалий час. Останні 
1,5 року живе в Києві. 28 липня 
2018 року поліція заявила про за-
тримання лідера злочинного угру-
повання Яна Яцишина, який їхав 
в Житомир по трасі «Київ-Чоп», 
нібито підтримати свого друга і 
соратника Лісанова, і потрапив у 
ДТП, не впоравшись із керуван-
ням. У машині під час обшуку зна-
йшли зброю, наркотики і гроші.

Внаслідок цього йому інкримі-
нують статтю 263 КК (Незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речо-
винами). Ця стаття передбачає до 
3 років позбавлення волі або до 5 
років її обмеження.

Ян Яцишин фігурує в кількох 
кримінальних провадженнях.

1. 22 липня 2018 у селі Оліївка 
під Житомиром двоє невідомих 
обстріляли автомобіль «Daewoo 
Lanos», в якому було троє пасажи-
рів. Була поранена пасажир авто-
мобіля, 46-річна киянка. Одного з 

підозрюваних затримали – ним 
виявився 32-річний Руслан Лиса-
ний з Нікополя, за інформацією 
слідства, один із членів злочинної 
групи Яна Яцишина. Другим міг 
бути і сам Яцишин, але йому, за 
даними слідства, вдалося схова-
тися.

За даним фактом відкрито 
кримінальне провадження за 
частиною 3 статті 15 / Замах на 
вчинення злочину / і частиною 
1 статті 115 / Умисне вбивство / 
Кримінального кодексу України.

Під час затримання Лисаний 
жив у розважальному комплексі 
в Житомирському районі. Під час 
обшуку за місцем проживання у 
нього вилучили зброю, вибухівку 
та інші речові докази. Затрима-
ному оголосили про підозру за 
статтею 263 Кримінального ко-
дексу (Незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами).

2. Ян Яцишин також прохо-
дить свідком у резонансній справі 
про подвійне вбивство в Нікополі. 
10 лютого 2016 року в автомобілі 
«Geely Emgrand» були розстріляні 
двоє чоловіків. Поліція затримала 
трьох осіб, підозрюваних у скоєнні 
цього злочину. Всі вони є, за дани-
ми слідства, членами злочинного 
угруповання Яцишина. Камери 
зовнішнього відеоспостережен-
ня зафіксували на місці вбивства 
автомобіль «Lexus», що, ймовірно, 
належить самому Яцишину, однак 
він проходить у цій справі тільки 
в якості свідка.

30 листопада 2017 року в Ніко-
польському суді пролунав вибух 
– батько одного з убитих кинув 
дві гранати в бік обвинувачених. 
В результаті загинув один з обви-
нувачених, а двоє інших отримали 
важкі поранення і були госпіта-
лізовані під охороною поліції. 
Загинув на місці і сам підривник.

Крім цього, Ян Яцишин фі-
гурував як свідок у ще кількох 
«дрібних» справах.

За інформацією правоохорон-
них органів, Ян Яцишин більше 
10 років керує однією з найбіль-
ших злочинних угруповань Ні-
кополя. В її складі понад 15 осіб. 
Група займається незаконним 
обігом наркотиків. Сам Яцишин 
має прізвисько «Батя». Частина 
членів угруповання на даний 
момент знаходиться у в’язницях 
Дніпропетровської області або 
очікує рішень судів.

За неофіційною інформа-
цією, самому Яну кілька разів 
вдавалося уникати покарання, 
оскільки він має зв'язки серед 
поліції та суддів.

Конфлікт суду і поліції: 
чому відпустили лідера 
«Білого братства» Яна Яцишина?

 На фото: Ян Яцишин
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Влада в країні вже 
змогла зробити «пода-
рунок» у вигляді під-
вищення тарифів на 
комунальні послуги 
та безглуздих законів 
«про секс за розпис-
кою», над яким прак-
тично всі сміються. 

Житомирська влада вирішила 
не відставати від влади державної 
та зробити свій внесок у «веселе» 
життя містян. У Житомирській 
мерії 9 січня за закритими двери-
ма відбулася зустріч з перевізни-
ками міста, на якій вони вимагали 
збільшення тарифу як мінімум до 
7 гривень.

Але шило в мішку не втаїш, 
і інформація просочилася. Пер-
шим свій коментар до такої неспо-
діванки надав діючий начальник 
Житомирського трамвайно-тро-
лейбусного управління Євгеній 
Демчик на своїй сторінці у Фей-
сбук 9 січня цього року:

– Скажу чесно, що мене проси-
ли про це не писати, але я вважаю, 
що житомиряни повинні знати по-
дібні речі. До того ж я обіцяв бути 
відкритим перед громадськістю, а я 
привчений відповідати за свої сло-
ва. Сьогодні після засідання викон-
кому, коли журналістів попросили 
покинути прес-центр, відбулися 
збори всіх міських перевізників з 
ініціативи заступника міського го-

лови з питань транспорту Дмитра 
Ткачука. На порядку денному сто-
яло питання перегляду тарифу на 
проїзд у громадському транспорті. 
Мене, такого, як виявилося, небажа-
ного гостя, на цю зустріч запросило 
управління транспорту і зв'язку 
міської ради. Збори почалися з 
того, що заступник мера запропо-
нував перевізникам надати своє 
бачення з приводу підвищення 
тарифу перед членами виконкому. 
Деякий час ніхто не виявляв бажан-
ня говорити, і лише через кілька 
хвилин слово взяв Сергій Вікто-
рович – господар ПП «Шерифф». 
Перше, що він попросив у пред-
ставників виконкому, стосувалося 
безпосередньо моєї присутності 
на цих зборах як начальника КП 
«Трамвайно-тролейбусне управ-
ління». На його думку, присутність, 
як він сказав, його прямого конку-
рента – неприпустимо. Мені дуже 
приємно, що за такий короткий 
термін приватні перевізники стали 
вважати для себе трамвайно-тро-
лейбусне управління серйозним 
конкурентом і навіть трохи по-
боюватися його. Це приємно, але 
сьогодні я хочу написати не про 
це. Попри все, що відбувається, я 
все-таки залишився і, як виявилося, 
недарма. Якщо в загальних рисах 
описати те, що говорили приват-
ні перевізники, то у них було до 
влади кілька основних претензій: 
відсутність обіцяної транспортної 
реформи, відсутність оптимізова-
ної транспортної мережі, відсут-
ність компенсації за перевезення 
пільговиків.

Дійсно, наші читачі вже звикли 
до того, що приватні перевізники 

намагаються вести якусь гру поза 
законом та без відома громади міс-
та вирішувати свої інтереси. Ця 
таємничість та відсутність прозо-
рості в переговорах є підґрунтям 
для того, щоб вже підозрювати, 
що міська влада і перевізники 
вже про все домовилися, а це 
була просто невеличка вистава 
для громадськості. Також можна 
припустити, що перевізники не 
бачать майбутнього для свого біз-
несу в Житомирі, тому не хочуть 
інвестувати в нього свої капітали. 

Вся транспортна реформа в 
Житомирі, про яку весь цей час 
говорив Ткачук, під час цієї нара-
ди лопнула, як мильна бульбашка. 
Достатньо згадати, що неоднора-
зово жителі району картонного 
комбінату вимагали спочатку змін 
у транспортному сполученні з 
центром міст, а потім вже, зневі-
рившись та побачивши байдуже 
ставлення до себе, звільнення 

Дмитра Ткачука.
Цілком зрозумілі інтереси 

перевізників. Адже в трамвай-
но-тролейбусному управлінні ті 
ж проблеми. Приватний бізнес 
не може собі дозволити оновити 
парк і їздити у збиток собі. Але 
заступник мера Дмитро Ткачук 
вважає, що комунальний тран-
спорт – може. Адже кому могло 
прийти в голову купити в лізинг 
автобуси, а потім майже відразу 
ж поставити на маршрут дублю-
ючого приватного перевізника, 
заганяючи ТТУ, що належить нам 
з вами, в багатомільйонні збитки?

Навіть найбільш лояльні до 
Дмитра Ткачука члени виконкому 
побачили явне лобіювання інтер-
есів приватних перевізників з його 
боку, а брати участь у цій непри-
критій афері вони явно не хотіли.

Наостанок кілька слів з офіцій-
ного коментаря Дмитра Ткачука. 
До речі, саме він зараз відповіда-

тиме за стан шляхів у нашому 
місті. Не дуже хочеться вірити в 
цю божевільну задумку, але, як 
то кажуть, поживемо – побачимо.  
Отже, коментар Дмитра Ткачука:

– Після виконкому в міськраді 
відбулася зустріч перевізників з 
представниками влади. Ініціатора-
ми цієї зустрічі були перевізники. 
Зустріч пройшла у форматі нара-
ди, тому ніяких рішень не виноси-
лося. Перевізники скаржилися на 
відсутність компенсації за проїзд 
пільговиків, ріст зарплат, цін на 
пальне і тариф у 5 гривень, який 
не покриває цих затрат. Хтось 
порахував, що буде достатньо 7 
гривень, хтось порахував, що не 
менше 12. По суті це були одні 
емоції. Перевізників вислухали. 
Що стосується розрахунків і цифр, 
то за це відповідає департамент 
економіки, деякі розрахунки по-
вертаються по два-три рази. 

Житомирський міський голо-
ва Сергій Сухомлин традиційно 
дещо відсторонився від скандалу, 
що можна зрозуміти як небажання 
псувати свою майбутню політичну 
кар'єру перед наступними вибора-
ми: якщо вірити непідтвердженим 
чуткам, міський голова мріє про те, 
щоб стати народним депутатом. А 
якщо таке станеться, лайно у ви-
гляді кредитів, лізингів та іншого 
доведеться після виборів розгрі-
бати іншому міському очільнику.

Нагадуємо, що з 1 грудня 2017 
року пасажири житомирських 
маршруток платять по 5 гривень 
за проїзд. У жовтні 2018 року на 
деяких приміських маршрутах 
Житомира вартість проїзду зрос-
ла на 30%.

«Житомиробленер-
го» назвало найбіль-
ших боржників. 

Як повідомляється на офіцій-
ному сайті АТ «Житомиробленер-
го», на 1 січня 2019 року найбільшу 
заборгованість допустили наступні 
комунальні підприємства та під-
приємства державного бюджету: 

• КП «Житомирводоканал» 
Житомирської міської ради, дирек-
тор Нікітін А.М. – 15907,2 тис. грн;

• КП «ВЖРЕП №16» ЖМР, 

директор Трухній М.В. – 276,6 
тис. грн;

• Будинкоуправління №3 Жи-
томирської квартирно-експлуата-
ційної частини району, директор 
Шпаківський Л.Т. – 1017,2 тис. грн;

• КП «Містечко», директор 
Студенс А.Б. – 168,3 тис. грн. 

Здійснення розрахунків за 
електроенергію по області в грудні 
2018 року:

• КП «Житомирводоканал» 
Житомирської міської ради – 132,6 
%; КП «ВЖРЕП №16» ЖМР – 0 %;

• Будинкоуправління №3 Жи-

томирської квартирно-експлуата-
ційної частини району – 84,4 %;

• КП «Містечко» – 112,9 %; 
Здійснення розрахунків за 

електроенергію по області за 12 
місяців 2018 року: 

• КП «Житомирводоканал» 
Житомирської міської ради – 
103,3 %;

• КП «ВЖРЕП №16» ЖМР – 
89,9 %;

• Будинкоуправління №3 Жи-
томирської квартирно-експлуата-
ційної частини району – 45,06 %;

• КП «Містечко» – 134,1 %.

Велика змова чи необхідність: 
житомирські перевізники 
хочуть проїзд по 7 гривень

Лідер боржників за електроенергію – 
«Житомирводоканал»
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Томос – указ, декрет, окружне по-
слання предстоятеля помісної право-
славної церкви у деяких важливих 
питаннях церковного устрою. Шляхом 
надання томоса деякій частині «ма-
теринської» (кіріархальної) церкви 
офіційно проголошується автономія в 
управлінні або автокефалія.

5 січня Вселен-
ський патріарх Вар-
фоломій підписав 
Томос про автоке-
фалію Православної 
церкви України 
(ПЦУ), а 6 січня вру-
чив його предстоя-
телю новоствореної 
ПЦУ Епіфанію. Що 
таке Томос і яке зна-
чення має створення 
автокефальної церк-
ви – далі. 

Спочатку стисло з’ясуємо, як 
відбувався процес отримання 
Томосу.

Як усе було
У квітні 2018 року Президент 

України Петро Порошенко звер-
нувся до Вселенського патріарха 
Варфоломія про надання авто-
кефалії Українській Церкві.

У вересні в Україну прибули 
посланці патріарха Варфоломія 
(екзархи), які майже місяць про-
вели тут. Зокрема, священнослу-
жителі їздили по українських 
церквах, розмовляли зі свяще-
никами.

9 жовтня у Стамбулі розпоча-
лося триденне засідання Синоду 
Вселенського патріархату. На цих 
зборах церковники заслухали звіт 
екзархів, за результатами якого й 
було ухвалено дозвіл на створен-
ня Православної церкви України.

27-29 листопада у Стамбулі 
пройшов Святий і Священний 
Синод Вселенського патріархату. 
Члени Синоду остаточно узго-
дили текст Томосу для Право-
славної церкви України, цей до-
кумент вже не змінюватиметься. 
На основі Томосу ухвалили та-
кож проект статуту Української 
церкви. Текст Томосу вирішили 
не оприлюднювати до його пе-
редачі.

15 грудня під час Об'єд-
навчого собору у Києві право-
славні архієреї оголосили про 
об'єднання українських церков 
в єдину Православну церкву 
України. Її предстоятелем став 
митрополит Переяславський 
та Білоцерківський Епіфаній. 
Кафедральним собором Пра-
вославної церкви України став 
Михайлівський Золотоверхий 
собор.

5 січня Вселенський патріарх 
Варфоломій підписав Томос про 
автокефалію єдиної Православ-
ної церкви України. Церемонія 

підписання Томосу відбулася 
в патріаршому храмі Святого 
Георгія на території Вселенсько-
го патріархату в Стамбулі.

А вже 6 січня під час літур-
гії у тому ж храмі Варфоломій 
передав предстоятелю ново-
створеної Православної церкви 
України Епіфанію посох і Томос, 
який проголошує автокефалію. 
Повний текст Томосу для Укра-
їни можна знайти у вільному 
доступі у мережі Інтернет. Ми 
ж пропонуємо ознайомитися з 
витягом з документу.

«…цим підписаним Патрі-
аршим і Синодальним Томосом 
ми визнаємо та проголошуємо 
встановлену в межах території 
України Автокефальну Церкву 
нашою духовною донькою та за-
кликаємо всі світові Православнi 
Церкви визнавати її як сестру та 
згадувати під іменем «Святіша 
Церква України», як таку, що має 
своєю кафедрою історичне місто 
Київ, не може ставити єписко-
пів чи засновувати парафiї за 
межами держави; вже існуючі 
відтепер підкоряються, згід-
но з порядком, Вселенському 
Престолу, який має канонічні 
повноваження в Діаспорі, бо 
юрисдикція цієї Церкви обмеж-

ується територією Української 
Держави. І ми надаємо їй при-
вілеї та всі суверенні права, на-
лежні автокефальній церковній 
Владі, так що відтепер Митро-
полит Київський і Всієї України, 
здійснюючи богослужіння, по-
минає «Усiх Єпископів Право-
славних», а сонм найсвятіших 
Архієреїв при ньому поминає 
його ім’я як Першого та Пред-
стоятеля Найсвятішої Церкви 
України…», – йдеться в тексті 
Томосу про автокефалію для 
Православної Церкви України.

Що зміниться
Процедура отримання Укра-

їною церковної незалежності 
офіційно завершена. Офіційно 
Україна вже має церковну неза-
лежність, проте, як зауважують 
релігієзнавці, створення самої 
церкви на практиці може за-
йняти декілька років. 

На переконання Президента 
Петра Порошенка, власна церк-
ва у державі – атрибут незалеж-
ності як держави, так і церкви. 

«Мова йде про нашу духовну 
незалежність і духовну свобо-
ду. Історична справедливість 
відновлюється, і ці дні будуть 
пам'ятати завжди. Більше ніхто 

не може розділити мій народ на 
«канонічний» або «неканоніч-
ний». Є канонічна церква для 
всіх бажаючих приєднатися. 
Найбільш важлива місія для 
Православної церкви України, 
яка тільки що відновилася, – 
об'єднати православних вірую-
чих у нашій країні», – наголосив 
Петро Порошенко.

Зі слів експертів, для людей, 
які не дуже близькі до церкви, 
з наданням автокефалії Укра-
їнській Церкві мало що змі-
ниться. Для віруючих людей 
зміни будуть помітні. Напри-
клад, зникнуть випадки, коли 
церковнослужителі  різних 
православних конфесій вважа-
ли обряди одне одного «непра-
вильними» і не визнавали їх. 
Згадаймо непоодинокі випадки, 
коли священнослужителі УПЦ 
МП відмовлялися відспівувати 
покійних, бо ті були хрещені в 
церкві Київського патріархату. 

Автокефалія церкви дозво-
лить вірянам не боятися, що 
обряд хрещення, поховання і 
т.д. відбувся не за правилами. 
Київський патріархат визнав 
православний світ, а це озна-
чає, що всі їхні таїнства, всі їхні 
священнослужителі – законні 
і благодатні. Саме тому їх не 
торкнуться ніякі додаткові про-
цедури. 

Священнослужителі ж УПЦ 
МП мають 2 варіанти дій: 1) 
перейти в підпорядкування 
Православної церкви України, 
2) змінити назви своїх церков на 
Російську православну церкву. 
На це вони мають 3 місяці, в 
іншому випадку їм анулюють 
реєстрацію. 

За матеріалами 
загальноукраїнських 

ЗМІ

Україна офіційно отримала 
Томос про автокефалію: 
що це означає
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ 
«ЭКО ТАКСИ». ОФИЦИАЛЬ-
НОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВ-
КА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. БЕЗ 
АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ. 
0675488050

•	Виробництво транспортерів	

будь-якій	комплектації,	рольган-

ги	і	норії,	зерносушарки,	паку-

вальне	обладнання.	Stretch	hood	

системи.	Креслення,	виробництво	

ПДВ	/	без	ПДВ.	Сайт:	landau.in.ua	

0960509492

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ДЛЯ 
Р О З В Е З Е Н Н Я  Ц И Ф Р О -
ВОЇ ТЕХНІКИ. ВАХТОВИЙ 
МЕТОД РОБОТИ 1/1 МІС. 
НА ЧАС В ІДРЯДЖЕННЯ 
О П Л АЧ У Є М О  Ж И ТЛ О  І 
ДОРОГУ. З/П 33 000ГРН. 
0443039220,0672322787

•	Высокооплачиваемая работа	в	

Польше,	Чехии,	Латвии,	Израиле	

.	Оформление	и	проезд	за	наш	

счет.	З/п	от	20	000	до	60	000	грн.	

0685859090

ДВОРНИК. УДОБНЫЙ ГРАФИК. 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050

ДВОРНИК. УДОБНЫЙ ГРА-
ФИК. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРП-
ЛАТА. 0675488050

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕР-
МІНОВО ПОТРІБЕН В ПРИ-
ВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. 
ДЕТАЛІ ЗА 0976626417
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МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
В КОМПАНИЮ ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ПОЛИГРАФИИ. СТАВКА, 
ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
В КОМПАНИЮ ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ПОЛИГРАФИИ. СТАВКА, 
ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

• НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: МОН-
ТАЖНИК ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИС-
ТЕМ, МОНТАЖНИК ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ОПАЛЕННЯ, ОПАЛУБНИК, 
ЗВАРЮВАЛЬНИК, МУЛЯР. ЗАРП-
ЛАТА ВІД 34000 ДО 38000 ГРН. 
ОФІЦІЙНО. 0953595891

КАФЕ ПОНЧИКИ ПРОВОДИТ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ. РА-
БОТА В С. СТАВЫЩЕ, ЖИТО-
МИРСКОГО Р-НА. . Г/Р 1/2, З/П 
ВЫСОКАЯ. ПОДВОЗ, РАЗВОЗ, 
ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ЖИЛЬЕ! 
0978889964

МАЙСТРИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ 
ПІДЛОГИ. НА ЧАС РОБОТИ 
НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. ДА-
ТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 
0443039220,0672322787ОЛЕН
А,ОЛЬГА

•	Менеджер з	логістики.	Заробітна	
плата	4000	грн	0672466598

•	Оператори пилорами	з	д/р	на	

деревообробне	 підприємство	

(Київська	обл.,	Вишгородський	

р-н,	с.	Катюжанка).	З/п	від	14000	

грн	(від	виробітку).	Іногороднім	

надаємо	житло.	Можливо	вахта.	

0674443630

КОМПАНІЯ EUROWORK CENTRE 
- ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ В ЧЕХІЇ, ПОЛЬЩІ, 
ГЕРМАНІЇ, УКРАЇНІ, ФРАНЦІЇ, 
ШВЕЦІЇ, ЛИТВІ. ВАКАНСІЇ: ПА-
КУВАЛЬНИКИ, БУДІВЕЛЬНИ-
КИ, ЗВАРНИКИ. НАШ САЙТ: 
WORKINEURO.COM.UA. ЛІЦ. 
МСПУ №1743 ВІД 6.11.2017. 
0952885228,0672402228,0934
282228

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ 
ЗА КОРДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, 
ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, 
ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). 
ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, 
ЧЕХІЇ, ЛИТВИ. БЕЗКОШТОВНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУ-
ПРОВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ. 
МСПУ 621 ВIД 07.06.2016. 
0671314628,0635644683.

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА 

ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РО-

БОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИ-

ВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ 

РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТО-

ДАВЦЯ. 0952872944;0677869928
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Магазин непродов. товарів заг.пл. 802.6 кв.м та зем.ділянка заг.пл. 0.0933га, 
К/Н1810136600:05:027:0013, за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17а. Дата торгів: 
11.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №327029 (уцінено лот 
№ 318138);

2. Будинок житл. заг.пл. 68.1 кв.м. з надвірн. будівлями і спорудами та зем.ділянка 
пл. 0.10 га К/Н1810700000:01:019:0051 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
пров. Сосновського, 13. Дата торгів: 11.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №327030 (уцінено лот № 318070);

3. 2-кімн. квартира заг.пл. 52.5 кв.м., за адресою: м. Житомир, просп. Миру 6, 
кв.35. Дата торгів: 11.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №327027 
(уцінено лот № 317049).       

ПОВАР В ДЕЛИКАТЕС МАР-
КЕТ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ». ГРА-
ФИК-2/2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛА-
ТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 
0675488050

ПОВАР В ДЕЛИКАТЕС МАР-
КЕТ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ». ГРА-
ФИК-2/2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛА-
ТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 
0675488050

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ В 
ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ «ЧЕ-
ШИРСКИЙ КОТ».ГРАФИК-7/7. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, 
ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ В 
ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ «ЧЕ-
ШИРСКИЙ КОТ».ГРАФИК-7/7. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, 
ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

РАЗНОРАБОЧЕГО В ЦЕХ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРА-
ФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050

РАЗНОРАБОЧЕГО В ЦЕХ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРА-
ФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050

•	Різнооробочі на	ферму.	Про-

живання.	Оплата	проїзду.	Гід-

на	 зарплата.	 Львівська	 обл.	

0972758396,0985222406

РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТ-
НИЙ БУДИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. 
ЖИТЛО НАДАЄМО. ОПЛАТА 
300 / ДЕНЬ. ВИМОГИ: АКУРАТ-
НИЙ, НЕ ЗЛОВЖАВАЮЧИЙ 
АЛКОГОЛЕМ З ДОКУМЕНТА-
МИ ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ. 
0443039220,0672322787ОЛЕН
А,ОЛЬГА

РОБОТА В ЧЕХІЇ: ЗИМОВА ОБ-
РІЗКА ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ, ВА-
КАНСІЯ ТОКАРЯ,З/П ВІД 120 
ГРН/ГОД., БЕЗ ДР, ДОЇЗД, ВІЗИ, 
СТРАХУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. З/П 
ВІД 26000 ГРН. НАК.№706 ВІД 
15.05.2018 (067)8270435.

КАТП 0628 Житомирської міської ради повідомляє, що згідно рішення вико-
навчого комітету Житомирської міської ради від 09.01.2019 року № 10 «Про вста-
новлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються КАТП 
0628 Житомирської міської ради», встановлені нові тарифи на послуги з вивезення 
побутових відходів:

Адміністрація підприємства 

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ  
ПОСЛУГИ ВИВЕЗЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ 
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Операції	
поводження	
з	побутовими	
відходами

Категорії	споживачів

Види	побутових	відходів

тверді,	грн./
куб.м.	з	ПДВ

велико-	
габаритні,	
грн./куб.м.		
з	ПДВ

вивезення

населення	
багатоквартирних	будинків 82,04 171,22

населення	приватного	
сектору	(контейнерна	схема) 82,04 171,22

населення	приватного	сектору	
(без	контейнерна	схема) 82,04 171,22

бюджетні	установи 82,15
інші	споживачі 82,37

зберігання

населення	
багатоквартирних	будинків 1,69

населення	приватного	
сектору	(контейнерна	
схема)

1,69

населення	приватного	сектору	
(без	контейнерна	схема)
бюджетні	установи 1,69
інші	споживачі 1,69

загальний		
тариф

населення	
багатоквартирних	будинків 83,73 171,22

населення	приватного	
сектору	(контейнерна	схема) 83,73 171,22

населення	приватного	
сектору	(без	контейнерна	
схема)

82,04 171,22

бюджетні	установи 83,84
інші	споживачі 84,06

Категорії	споживачів

Види	побутових	відходів

тверді,	
грн.	з	ПДВ	
на	1	особу	в	

місяць

велико-
габаритні,	
грн.	з	ПДВ		
на	1	особу		
в	місяць

загальний	тариф	
на	вивезення	
та	зберігання	
побутових	
відходів	

населення	
багатоквартирних	будинків 15,14 3,14

населення	приватного	
сектору	(контейнерна	схема) 16,47 3,14

населення	приватного	
сектору	(без	контейнерна	
схема)

16,13 3,14

Категорії	споживачів Розрахунок

Вартість	
на	1	особу	
в	місяць		
з	ПДВ

загальний	тариф	
на	вивезення,	
зберігання	та	
захоронення	
побутових	
відходів	

населення	
багатоквартирних	
будинків	з	урахуванням	
великогабаритних	відходів:

15,14+3,14	+	
((2,17*5,96))/12 19,36

населення	приватного	
сектору	(контейнерна	
схема)	з	урахуванням	
великогабаритних	відходів:

16,47+31,4	+	
((2,36*5,96))/12 20,78

населення	приватного	
сектору	(без	контейнерна	
схема)	з	урахування	
великогабаритних	відходів

16,13+3,14	+	
((2,36*5,96))/12 20,44
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ТОВ «Челме-Україна» (м. Житомир, вул.Кооперативна, 10) має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 
Основна діяльність – виробництво устаткування для перероблення сільгосппродукції.

Джерела забруднення атмосферного повітря: технологічне обладнання, ме-
талообробні верстати, газові котли, конвектори, повітронагрівачі, колонки, 
інфрачервоні випромінювачі, свічки ШРП.

Перелік та обсяги забруднюючих речовин (т/рік), які викидаються в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами: емульсол-0,000005, оксиди азоту-0,753, оксид вуглецю – 
0,1283, метан-0,0076, метали та їх сполуки-0,00000076, тверді суспендовані частинки – 0,072, 
кислота азотна – 0,0001; водень хлористий – 0,00004, кислота ортофосфорна – 0,000004, 
спирт ізопропіловий –0,0001, триетаноламін – 0,00001, двоокис вуглецю – 433,938.

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря – концентрації забруд-
нюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують 
ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст як на межі, так і поза межами СЗЗ 
на всіх розрахункових точках, по всіх забруднюючих речовинах. Існуючі величини 
викидів по всіх забруднюючих речовинах пропонується прийняти як нормативні.

Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволів будуть 
передані на погодження в Управління екології та природних ресурсів Житомирської 
державної адміністрації.

Контактні дані:
Громадські організації та окремі громадяни із зауваженнями можуть звертатись 

до місцевих органів влади за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2, 
тел.(0412)481212.

Із пропозиціями звертатися до керівництва ТОВ «Челме-Україна» за телефоном 
(0412) 428507.

Розробник обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викиди – 
ПП «Матрикс Груп». Контактний телефон: (0412) 42–08–76.

Приватне підприємство «Науково-виробниче підприємство «Промекс» (м. Жи-
томир, вул.Промислова, 13) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Основна діяльність – ви-
робництво електронних компонентів до пристроїв телемеханіки. 

 Джерела забруднення атмосферного повітря: пайка та мийка плат, металообробні 
верстати, зварювання та різка металу, твердопаливний котлоагрегат.

Перелік забруднюючих речовин (т/рік), які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами: оксиди азоту, оксид вуглецю, метали та їх сполуки, 
сірки діоксид,  тверді суспендовані частинки, неметанові леткі органічні сполуки,  
двоокис вуглецю.

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруд-
нюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують 
ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст як на межі, так і поза межами СЗЗ, 
а також на житлових забудовах, які розташовані в межах СЗЗ, на всіх розрахункових 
точках, по всіх забруднюючих речовинах. Існуючі величини викидів пропонується 
прийняти як нормативні.

Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволів 
будуть передані на погодження в Управління екології та природних ресурсів Жи-
томирської державної адміністрації. 

Контактні дані:
Громадські організації та окремі громадяни  із зауваженнями  можуть звертатись 

до  місцевих органів влади за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2, 
тел.(0412)481212. 

Із пропозиціями звертатися до керівництва ПП «НВП» «Промекс» за телефоном 
(0412) 482548.  

Розробник обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викиди -  
ПП «Матрикс Груп». Контактний телефон: (0412) 42-08-76.

Повідомлення про намір отримати  
дозвіл на викиди забруднюючих речовин  
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Повідомлення про намір отримати  
дозвіл на викиди забруднюючих речовин  
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУ-
ЛЯРІВ НА БУДІВНИЦТВО КО-
ТЕДЖІВ  У  ЛИТВІ,  ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАРП-
ЛАТА ВІД 25000 ГРН. НАКАЗ 
МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018 
ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕРЕДНИ-
ЦТВА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ. 
0689423495(VIBER,WHATSAPP
),0689423549VIB

• ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ В 
Г.КИЕВ! РАБОТА ПОСМЕННАЯ, 
СМЕНЫ ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ (НА 
ВЫБОР), ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СПЕЦО-
ДЕЖДА. ОПЛАТА ПРОЕЗДА ДО 
КИЕВА. З/ТА 7000-10500 ГРН. 
0660611520

• ШУКАЮ АСИСТЕНТА/ОСОБИС-
ТОГО ПОМІЧНИКА. РОБОТА З КЛІ-
ЄНТАМИ І ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ( 
ПЕРЕГОВОРИ , ОФОРМЛЕННЯ 
ДОГОВОРІВ, БЛАНКІВ). РОБОТА 
З ЗМІ (ПОШУК ТА РОЗМІЩЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ). РОБОТА З ПЕРСО-
НАЛОМ ( ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ ТА 
КОНТРОЛЬ ЗА СВОЄЧАСНИМ 
ВИКОНАННЯМ ЗАВДАНЬ). ЗП 
0979664444

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.7. Продам Будинки в місті 

• ПРОДАМ 3-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, 
Г.ЖИТОМИР, Р-Н КОРБУТОВКА. 
ЦЕНА 2 549 575 ГРН. 0993273770

2.16. Здам в оренду 

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

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	Запчастини до	китайських	міні-
тракторів	Фотон,	Донг	Фенг	Сін-
тай,	Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.
agrozone.com.ua	.	(050)1811180;(
097)1811011;(093)0881880.

• АВТОВИКУП,  ІМПОРТНІ  ТА 
ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМВ,ШЕВР
ОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНД
А,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙО
ТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, 
БУДЬ-ЯКИЙ  ТЕХСТАН,  ПІС-
ЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬ-
НІ,  НЕСПРАВНІ,  ПРОБЛЕМНІ, 
КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. 
(063)2020817,(098)4491775

• СЕДАН AUDI 100, 1991 Г.В., 
СИНИЙ,  2.6  Л,  255  ТЫС.КМ, 
Г.ВИННИЦА. ЦЕНА 127 338 ГРН. 
0633841888

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 
•	Кредит до	100	000	грн.	без	отка-
за.	Кредитная	карта	до	50	000	грн.	
Перекредитуем	 ваши	 кредиты	
до	 200	 000	 грн.	 0736917110,	
0675606110,0992906332

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТО-
МИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 
4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ 
ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 
0980066600,0976646575
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Товариство з обмеженою відповідальністю (далі 
ТОВ) «БМ ГРАНІТ – У», код згідно з ЄДРПОУ 34082526, 
інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВ «БМ ГРАНІТ – У», 11633, Житомирська об-

ласть, Малинський район, с. Українка, вул. Садова, 
2, моб.тел.: (067) 535 04 24, (067) 6596349. Директор – 
Дмитренко О.М

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи

Планована діяльність полягає в розробці та 
подальшій рекультивації Малинського родовища 
гранітів ділянка Городищенська, яка розташована 
у Малинському районі Житомирської області, за 0,5 км 
на північний схід від с.Городище. Передбачається 
видобування гранітів, в якості сировини для вироб-
ництва щебеню будівельного та каменю бутового 
і заповнювачів для важкого асфальтобетону.

Технічна альтернатива 1
Родовище не експлуатується, розкривні та видо-

бувні роботи на ділянці надр проводились з 1970-х 
по 1995 рік, на даний час на земельній ділянці на-
явна гірнича виробка. Розкриття родовища далі (при 
необхідності) буде здійснюватися відкритим спо-
собом з в’їзною траншеєю та утворенням робочого 
майданчика на добувному горизонті і необхідного 
випередження по розкриву, розробка планується 
здійснюватись відкритим способом із застосуванням 
буро- вибухових робіт. Система розробки родовища 
суцільна з паралельним просуванням фронту робіт, 
транспортна з зовнішнім відвалоутворенням. Перероб-
ка гірничої маси на щебеневу продукцію планується 
на пересувній виробничій лінії. По закінченню видо-
бування корисних копалин передбачається технічна 
та біологічна рекультивація порушених гірничими 
роботами земель.

Буріння робочих блоків та підбурювання під-
ошви виконуватиметься буровими станками фірми 
«Atlas-Copcо» марки ROC–L-6-H, розробка негабариту 
проводиметься гідромолотом Rammer S-56 на базі 
екскаватора Volvo ЕС360В. Відокремлення гірничої 
маси від масиву здійснюватиметься за допомогою 
вибухових робіт, які будуть проводитись за типовими 
спеціальними проектами підрядною спеціалізованою 
організацією. Переробка гірничої маси на щебеневу 
продукцію планується на мобільному (пересувному) 
дробильно-сортувальному комплексі на базі установок 
Metso LT120, Mesto LT330, річною потужністю 500 тис. 
т щебеню і 100 тис.т відсіву. Встановлення мобільного 
щебеневого заводу планується в гірничій виробці.

На виконання гірничих робіт на Малинському 
родовищі граніту ділянка Городищенська ТОВ «БМ 
ГРАНІТ – У» має:

– спеціальний дозвіл на користування надрами 
№ 4509, від 21 листопада 2007 року, термін дії 20 років, 
площа об’єкту, території 18,3 га;

– робочий проект реконструкції кар’єру про-
мислової розробки та гірничотехнічної рекультивації 
ділянки Городищенська Малинського родовища гра-
нітів в Малинському районі Житомирської області.

Технічна альтернатива 2
Технічною альтернативою переробки гірничої 

маси на щебеневу продукцію мобільним (пересув-
ним) дробильно-сортувальним комплексом, який 
буде розміщений у гірничій виробці, може бути 
використання стаціонарної дробильно-сортувальної 
лінії з виробництва щебеню, яку потрібно розміс-
тити в межах земельного відводу в підприємства за 
межами гірничого відводу.Завдяки використанню 
пересувного дробильно-сортувального комплексу 
значно зменшуються вплипи на навколишнє серед-
овище – зокрема, немає необхідності у використанні 
додаткових земельних ресурсів для розміщення ви-
робничих потужностей, а основні джерела викидів 
та шуму будуть розміщуватись безпосередньо у гір-
ничій виробці, тому технічна альтернатива № 2 не 
розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1
Розробка Малинського родовища граніту ділянка 

Городищенська буде проводитись за 0,5 км на пів-
нічний схід від с. Городище у Малинському районі 
Житомирської області. Районний центр – м. Малин 
розташоване на відстані 6,0 км на захід від родовища.

Територіальна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище має визначені 

кординати ділянки родовища на якій затверджені 
запаси корисної копалини, географічну прив’язку, 
альтернатива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитив-
ний аспект. Соціально – економічний вплив планованої 
діяльності полягає в забезпеченні населення робочими 
місцями (штатна кількість працюючих згідно робочого 
проекту складатиме 44 чол. в т. ч. ІТР – 9 чоловік), крім 
того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т. ч. сплата 
рентних платежів).

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

Загальна кількість запасів на час видачі спеці-
ального дозволу на користування надрами ділянка 
Городищенська Малинського родовища граніту № 4509 
від 21.11.2007р. становила по категоріям: А- 105 тис.м3, 
В – 946 тис.м3, С1–2719 тис. м3. Разом по категоріям 
А + В + С1–3770 тис.м3.

Корисними копалинами на ділянці Городищен-
ська Малинського родовища гранітів виступають гра-
ніти для виробництва щебеню. Подальшу розробку 
карє’ру планується проводити сучасною технікою 
та з урахуванням сучасних досягнень в технології 
проведення розробки родовищ. Розкривні роботи 
проводитимуться по одному горизонту екскаваторами 
та бульдозерами, перевезення їх у відвал буде викону-
ватись автосамоскидами. Буріння робочих блоків та 
підбурювання підошви виконуватиметься буровими 
станками, розробка негабариту проводиметься гідро-
молотом на базі екскаватора. Відокремлення гірничої 
маси від масиву здійснюватиметься за допомогою 
буро-вибухових робіт. Переробка гірничої маси на 
щебеневу продукцію планується на мобільному 
(пересувному) дробильно-сортувальному комплексі.

Згідно робочого проекту річна виробнича по-
тужність кар’єру становить 268 тис. м3 гірничої маси 
в твердому стані, річна виробнича потужність ще-
беневого заводу – 500 тис.т щебеню різних фракцій. 
Строк служби кар’єру 18 років.

Планована діяльність буде проводитись на зе-
мельній ділянці площею 19.3001га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності встановлюються згідно Законодавства України 
з дотриманням нормативів гранично-допустимих 
рівнів екологічного навантаження на природне серед-
овище, санітарних нормативів, охорони праці, по-
жежної безпеки, радіаційного контролю, поводження 
з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності встановлюються згідно Законодавства України 
з дотриманням нормативів гранично-допустимих 
рівнів екологічного навантаження на природне серед-
овище, санітарних нормативів, охорони праці, по-
жежної безпеки, радіаційного контролю, поводження 
з відходами тощо.

щодо територіальної альтернативи 1 Дотримання 
встановлених законодавством норм щодо санітарно-
захисних зон.

щодо територіальної альтернативи 2 Не розгля-
дається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 
і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
При розробці родовища забезпечити заходи 

з інженерної підготовки та захисту території родо-
вища в межах видобувної площі для недопущення 
несприятливих природних явищ (ерозія схилів, бортів, 
підтоплення, зсуви тощо) викликаних діяльністю 
підприємства.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно як до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1,2.
У зв’язку з тим, що родовище існуюче територі-

альна альтернатива 1,2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу 

на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності щодо 

технічної альтернативи 1 при розробці Малинського 
родовища граніту ділянка Городищенська на довкілля 
включають:

– клімат і мікроклімат – відсутні;
– грунт – зняття ГРШ (при необхідності) з площі 

земельної ділянки відведеної під розробку кар’єру, 
за межами виділеної ділянки – вплив на ґрунти від-
сутній. Після відпрацювання родовища передбачена 
гірничотехнічна і біологічна рекультивація порушених 
гірничими роботами земель відповідно до проекту.

– геологічне середовище – проявляється у вигляді 
порушення природного рельєфу денної поверхні 
з утворенням гірничої виробки (згідно спеціального 
дозволу на користування надрами № 4509, від 21 лис-
топада 2007 року площа родовища становить 18,3га) 
та утворення тимчасового зовнішнішнього відвалу 
розкривних порід, тимчасовому зниженню рівня по-
верхневих вод у зоні впливу кар’єру на час проведення 
промислової розробки.

– повітряне – вплив на повітряне середовище 
відбувається за рахунок викидів в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин при проведенні 
розкривних (при необхідності), буро-вибухових 
та видобувних робіт, розвантажувально-наванта-
жувальних робіт, при переробці гірничої маси на 
щебеневу продукцію, при роботі двигунів кар’єрної 
техніки та в процесі обслуговування техніки. Шу-
мове навантаження пов’язане з роботою гірничого 
та дробильно-сортувального обладнання, кар’єрних 
машин і ремонтних робіт.

– водне – вплив на ґрунтові води в районі Малин-
ського родовища ділянка Городищенська внаслідок 
розробки родовища та відкачки кар’єрної води та 
помірний вплив на поверхневі водні об’єкти внаслідок 
скидання очищених кар’єрних вод в р. Ірша. Аварійних 
скидів кар’єрних вод здійснюватися не буде.

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – 
фізичний і ландшафтно- формуючий вплив на флору 
і фауну району робіт, зміни умов існування рослин 
і тварин на безпосередній тереторії проведення робіт. 
Території об'єктів ПЗФ, та території перспективні для 
заповідання відсутні.

– навколишнє техногенне середовище – вплив 
відсутній.

щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно як до технічної альтернативи 1.
– 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 до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

Так як планована діяльність буде проводитись на 
земельній ділянці площею 19,3001 га, а площа родо-
вища становить 18,3 га, то згідно із ч. 3, п. 3, ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року планована діяльність належить 
до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля який може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

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

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

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати частковий вплив на окремі параметри 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України

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

передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту 

з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення плано-

ваної діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 

впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

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

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

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

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

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Процедура громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
встановлюється відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» та зокрема включає:

1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб- сайті упо-
вноваженого органу громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі за-
уваженні і пропозиції, необхідно вказати унікальний 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду зауважень та пропо-
зицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних.

2. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля

зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і про-
позиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде отримання 
дозвільних документів, які видаються органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування відпо-
відно до вимог чинного законодавства України, в т.ч 
виконання умов Міністерства екології та природних 
ресурсів України – наказ від 03.03.2017р. № 106.

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

Управління екології та природних ресурсів Жи-
томирської обласної державної адміністрації. Адреса: 
вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, тел./ факс 
(0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Кон-
тактна особа: Семенюк М. М.

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.

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, 
ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, 
ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАН-
ТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

• ДОПОМАГАЄМО З ВИГОТОВЛ. 
ЗАПРОШЕНЬ ВІД ПЕРЕВІРЕНИХ 
ПОЛЬСЬКИХ І ЧЕСЬКИХ РОБО-
ТОДАВЦІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВІЗИ, 
ТАКОЖ НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНІ 
ВАКАНСІЇ ЗА КОРДОНОМ ПО БЕЗ-
ВІЗУ. ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ОФОРМ-
ЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ СІМЕЙ-
НИХ ПАР ЗНИЖКИ. 0500263389

• КОМПАНІЯ VISA START ПРО-
ПОНУЄ ВИГОТОВ. РОБ. ПОЛЬС. 
ВІЗ НА 9 МІС. ЗА МІНІМ. ТЕР-
МІНИ! ВАРТІСТЬ ПОВНОГО ПА-
КЕТУ ДОКУМЕНТІВ 4000 ГРН! 
ПРАЦЮЄМО ВІДПОВІДНО ДО ЛІЦ. 
МІНІСТЕРСТВА СОЦ. ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ №691 ВІД 25.04.2017 
0958881598

•	Міжнародні пасажирські	пере-
везення:	з	АС	м.Рівне	-	04.30,	з	АС	
м.Луцьк	-	06.10,	з	АС	м.Варшава	
-	08.20,	з	АС	м.Люблін	-	11.40.	;	
сайти:	www.zubustik.com.ua;	www.
busfor.ua.	(099)2861600,(063)8967
762,(067)9112004

• УСТАНОВИ ПРИЛОЖЕНИЕ - ПО-
ЛУЧИ БОНУС (ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ). 
МОНОБАНК - ЭТО МОБИЛЬНЫЙ 
БАНК С МНОЖЕСТВОМ ПРИ-
ИМУЩЕСТВ! ЧТО БЫ ПОЛУ-
ЧИТЬ КАРТУ, ПО СУТИ НИЧЕГО 
И НЕ НУЖНО, ПРОСТО СКАЧАТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН И 
ВЫПОЛНИТЬ ТАМ ИНСТРУКЦИИ 
(МИНУТ 10 ВРЕМЕНИ ОТ СИЛЫ) 
0671639790

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ 
ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТ-
МАСИ ТА МАКУЛАТ УРУ. 
0505580047,447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА 
ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗЕМЕЛЬ-
НОЇ ДІЛЯНКИ НА ІМ'Я КУЗЬ-
МЕНКО ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ, 
СЕРІЯ ЯД №152384 ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю марки,	альбомы	

для	марок,	а	также	дру-

гую	филателистическую	

продукцию.	Куплю	монеты	

и 	 б ум ажные 	 д е н ь г и .	

0637610940,0506389475

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

червона рядова, силікатна 
лицьова. Доставка з заводу 
та складу. Низькі ціни.

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

Стоунлайт, Aeroc. Доставка з 
заводу та зі складу. Низькі 
ціни.

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ!

Тел.: 097-508-20-36, 063-214-80-81

Холодильники, пральні машини. 
Діагностика і  підбір запчастин.
Виїзд до клієнта!
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

16
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• На території Китаю існує 
річка з водоспадом. Аномалія 
полягає в тому, що ця вода не 
замерзає навіть при такій низь-
кій температурі, як -30 град. С. 
Але найдивніше те, що в самій 
середині літа цей потік води 
починає замерзати. Ученим 
досі не вдалося розгадати цю 
таємницю.

• В горах індійського штату 
Ассам є таке місце, яке має на-
зву «долина падаючих птахів». 
Щорічно, в серпні, в середині 
ночі починається справжній 
«зорепад» із птахів. Під час па-
діння з неба птахи перебувають 

в якомусь напівпритомному 
стані. Коли люди беруть їх у 
руки, вони ніяк не реагують на 
це і навіть не роблять жодних 
спроб вирватися.

• Вам відомо, що таке «гро-
мова лисина»? Так називається 
зона високої напруги. Вона ви-
никає після того, як в землю 
потрапляє грозовий розряд. 
Якщо людина спробує пройти 
по цьому місцю, вона, швидше 
за все, загине. Заспокоює одне: у 
місці потрапляння енергетична 
воронка тримається лише упро-
довж кількох хвилин.

• Наступна аномалія пов-

язана з маленькою водоймою, 
розміри якої 100 на 60 метрів. 
Вона знаходиться в Казахстані. 
Справа в тому, що вода у ній 
ніколи не пересихає, навіть 
при дуже високій температурі 
повітря. І водойма завжди на-
повнена крижаною водою. Ні-
якої живності в озері немає, не 
ростуть там і водорості. Жодні 
точні дослідження у водоймі 
провести не вдається, оскільки 
водолази починають задихатися 
приблизно за три хвилини піс-
ля занурення, навіть незважаю-
чи на те, що балон наповнений 
повітрям.

Гороскоп на тиждень 16 - 22 січня

ОВЕН
Цікавий період пе-

реоцінки власних цін-
ностей і пошуків чогось 

нового та прогресивного. Не 
наламайте дров у справах, де ви 
новачок.

ТЕЛЕЦЬ
Відчуйте радість від 

життя, цінуйте те, що 
маєте. Якщо на роботі щось не 
по-вашому, подумайте, як це 
можна виправити. 

БЛИЗНЮКИ
Не відмовляйте собі 

в невеликих перервах 
та цікавих розвагах, щоб відпо-
чити й відновити сили з легкою 
душею. 

РАК
На роботі й у навчан-

ні цього тижня можливі 
невеликі аврали, на інших фрон-
тах великих змін та несподіванок 
не очікується.

ЛЕВ
Ділову активність 

краще розгорнути тро-
хи пізніше. Якщо кортить кудись 
подіти надлишок енергії, спря-
муйте її на сім'ю та друзів.

ДІВА
У вас вдасться все, за 

що візьметесь з натхнен-
ням. Вихідні принесуть радість, 
якщо проведете їх з близькими 
та коханими.

ТЕРЕЗИ
Будьте уважнішими 

до свого оточення, бо в 
нервовій метушні ризи-

куєте довіритися непорядним 
людям. Кінець тижня – для по-
купок.

СКОРПІОН
Вдалий період для 

творчості, навчання, 
ділової кар'єри. Гарна ситуація 
і для особистого життя, роман-
тики та кохання.

СТРІЛЕЦЬ
Зараз важливо нала-

годити мир у взаєминах 
з рідними та друзями, знайдіть 
у собі мужність попросити про-
бачення. 

КОЗЕРІГ
Якщо відчуєте, що 

все валиться з рук, само-
почуття погіршується, а навколо 
одні ледарі, змініть свою тактику 
на протилежну.

ВОДОЛІЙ
Неформальне спілку-

вання, розмови з друзя-
ми та цікавими людьми 

будуть дуже корисними та по-
вчальними. 

РИБИ
У першій половині 

тижня захочеться зро-
бити щось по-своєму, 

всупереч загальноприйнятим 
нормам. А потім знову тихі 
вихідні.

Цікаві факти про природні аномалії



Шлях додому
Жанр: пригоди, сімейний
Белла та Лукас майже все у своєму житті 

роблять разом. Грають, ходять на роботу, га-
няються за білкою. Просто Белла – це чарівна 
собака. Між чоловіком і твариною є якийсь не-
видимий, але дуже сильний зв'язок. Беллі дуже 
важко прожити навіть кілька годин без свого 
господаря – відразу починає сумувати. Одного 
разу безглузда випадковість завела собаку за 
сотні миль від Лукаса. Вона виявилася в зовсім 
іншому місті та тепер не знає, як їй дістатися 
назад додому. Але Белла готова пройти цей 
складний шлях дикою місцевістю, безліччю 
небезпек і новими відкриттями. Її зв'язок із Лука-
сом – це все, що у неї є, щоб дістатися додому.   

11 дітей з Моршина 
Жанр: комедія, пригоди
Моршин завжди був вельми непримітним 

містечком в Україні. Багатьом він відомий тіль-
ки завдяки мінеральній воді, яку там виробля-
ють. Але ходять легенди, що Моршин стоїть на 
місці падіння метеорита. Цей космічний об'єкт 
має досить немаленьку цінність – він склада-
ється з дорогого металу осмію, який не так то й 
просто десь знайти. Одна жінка на ім'я Сніжана 
має велику владу в місті та хотіла би заволоді-
ти цим метеоритом, якщо він дійсно існує. У неї 
є ціла команда людей, які готові дістатися до 
об'єкта за будь-яку ціну. Але на шляху до здій-
снення цього плану стоять 11 дітей, які мають 
свої цілі та не зупиняться ні перед чим. 

Я, ти, він, вона 
Жанр: комедія
Час якомога краще перевіряє любовні сто-

сунки на стійкість. Через 10 років подружнього 
життя навіть найромантичніші і найміцніші пари 
потроху втрачають інтерес до одне одного. 
Яна з Максимом потрапили саме в цю сумну 
ситуацію, коли у них радше не любовні стосун-
ки, а просто взаємна повага. Вони вже навіть 
почали розуміти, чому словосполучення "по-
дружній обов'язок" має слово "обов'язок". Щоб 
щось змінити в житті, пара вирішила розлучи-
тися. Суддя їм дав один місяць на роздуми – а 
раптом щось зміниться. І отримавши свободу, 
у їх життях з'явиться багато нових емоцій, не-
ймовірні події і цікаві люди. 

Секс і нічого особистого 
Жанр: комедія
Чоловіче его – це дуже тендітна структура, 

яку дуже легко зачепити. Особливо коли це 
стосується його статевого життя. Якщо йому 
говорять, що в сексі він нічого не вартий – то 
це удар нижче пояса. Така історія трапилася 
із Сергієм, і почув він це приниження від своєї 
дівчини, на якій хоче одружитися. Щоб хоч 
якось виправити ситуацію, чоловік летить до 
Праги на Новий рік, де його друг Василь по-
старається зробити з нього справжнього мачо. 
Найкраще місце для цього – стриптиз-клуб. 
Але за одну ніч Сергій недалеко просунувся в 
майстерності сексу. Проте одна стриптизерка 
на ім'я Діана вирішила допомогти бідоласі.

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

«Вівця з вовчим  
поглядом»

8.11
Початок о 19:00

«Муха-Цокотуха»
10.11

Початок о 12:00

«Фараони»
10.11

Початок о 18:30

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

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

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ


