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Як чиновники міськрадиАНС
Н
О
незаконно знищили РЕЗ
бізнес, а 490 000 гривень
компенсації за їхні дії
сплатять житомиряни?!
Чи понесуть дані
чиновники відповідальність??????????

вул. П. Болбочана, 58

с. 8

Бісквіт шоколадна
начинка 150 г ТМ Барні

Сюрприз на палочцi
«ЧУПА»

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

Хліб Селянський под.
0,800 кг у пакеті
ТМ Золотий Коровай

Сосиски з філе
1с (напівкільце)
СГУ «Ранчо»

23 90

31 50

15 60

14 40

67 40
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Як житомиряни
на Водохреща в
ополонці купалися

Житомир має шанс
стати першим в Європі
містом, яке перейшло
на світлодіодне освітлення
Анастасія Ліберман

Для повного переходу міста на менш
затратний ресурс
потрібно замінити ще
7 тис. 500 ліхтарів.
Руслан Мороз

У Житомирському
гідропарку 19 січня
освятили воду.
Взагалі, в літературі та історичних джерелах наголошується, що
цього дня відзначають одночасно
декілька свят: «Хрещення Господнє – третє і завершальне велике
свято різдвяно-новорічного циклу,
яке в народі має назву Йордан, або
Водохреща. Православні та грекокатолицькі християни відзначають
його 19 січня, тому воно збігається зі
святом Богоявлення. Однак ці свята
слід розрізняти».
Із Хрещенням Господнім
пов'язують хрещення в Йордані
Христа. Коли Ісус Христос досяг
30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці
Йордані. Коли вийшов на берег,
з небес почувся голос Бога-Отця,
який назвав Ісуса своїм Сином.
І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва
свята – Богоявлення. Православні
та греко-католики вважають, що
саме це свято засвідчує таїнство
Святої Трійці. Адже в цей день, за
християнським вченням, з'явився
Бог у трьох іпостасях: Бог Отець –
в голосі, Син Божий – у плоті, Дух

Святий – у вигляді голуба.
Стосовно Житомира, то офіційно свято Водохреща почали проводити лише років п'ятнадцять тому.
До того це були практично разові
акції, які проводилися окремо кожною парафією або конфесією.
19 січня поточного року в місті
заходи свята Богоявлення Господнього, Водохреща проводилися на
території пляжу в Гідропарку.
Основною подією було освячення води представниками Ради християнських церков Житомирщини.
Працювали артисти з концертною
програмою, яку підготував міський
Палац культури. Також була польова кухня, де безкоштовно частували
кашею. Два встановлених намети
з обігрівом для жінок та чоловіків
не вміщували всіх бажаючих, тож
особливо сміливі переодягалися просто під відкритим небом.
У п’ятницю рятівники кололи лід та
зробили ополонку у вигляді хреста.
О 14-й годині почалося освячування, частина вірян і просто глядачів вийшли на лід. Як результат,
крига не витримала й почала тріскатися. Рятувальники оперативно
попросили зійти всіх на беріг, так
що обійшлося без пригод.
В той час, коли бажаючі пірнали
в ополонку, дітлахи та навіть дорослі розважалися катанням на санчатах, слухали попурі у виконанні
духового оркестру й танцювали.

Збільшився мінімальний
розмір аліментів
З початку нового року зріс
мінімальний розмір аліментів.
Про це повідомляють у Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській
області.
«З почат к у нов ог о р ок у
у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для дітей
збільшився і мінімальний гарантований розмір аліментів, який не
може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку (до липня 2017

року було 30%)», – йдеться у повідомленні.
Отже, для дитини віком дo 6
років з 1 січня дo 30 червня 2019
року прожитковий мінімум
складає 1626 гривень, з 1 липня
дo 30 листопада – 1699 гривень,
з 1 грудня – 1779 гривень. Для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв з 1 січня
дo 30 червня поточного року прожитковий мінімум становить 2027
гривень, с 1 липня дo 30 листопада – 2118 гривень, а з 1 грудня – 2218
гривень.

17 січня на вулиці Західній (район Мальованки) презентували
нове світлодіодне освітлення.
«У позаминулому році було
замінено більше 5 тис. ліхтарів
на світлодіодні. Нам потрібно
замінити ще 7 тис. 500 ліхтарів
для того, щоби повністю перейти на світлодіодне освітлення
вулиць і доріг міста Житомира.
І це дійсно зробить Житомир
першим містом в Україні, яке
перейшло на світлодіодне освітлення. Навіть в Європі немає
міст, які повністю перейшли на
таке освітлення. Минулого року
відбувся тендер, за умовами якого компанія, яка його виграла,
має поставити всі ліхтарі на
склад комунального підприємства «Міськсвітло», і протягом 4
років місто розрахується через
комунальне підприємство за ці
поставки. Середня економія, яку
ми бачимо, складає 50–60%», –
сказав міський голова.

На сьогодні завершено роботи
із заміни старих ламп освітлення
на сучасне світлодіодне на вулиці
Західній та розпочато перехід на
світлодіодні лампи на найдовшій
вулиці мікрорайону Мальованка –
вулиці Героїв Пожежних.
Довідково: за інформацією комунального підприємства «ЕМЗО
«Міськсвітло» Житомирької міської ради, станом на 16.01.2019 року
вулиці м. Житомира освітлює
14 787 світильників, з яких: натрієві – 5518 шт., галогенні – 173 шт.,
світлодіодні – 8449 шт., з лампою
розжарювання – 647 шт.
З початку 2019 р. КП «ЕМЗО
«Міськсвітло» Житомирької місь-

кої ради замінено 785 існуючих
застарілих світильників на світлодіодні. До кінця січня силами
комунального підприємства та
підрядної організації планується
замінити ще 1579 світильників.
Всього у м. Житомирі планується замінити ще 6 тис. 316 застарілих світильників на світлодіодні.
Орієнтовний термін виконання –
квітень 2019 р.
Загальна довжина мереж зовнішнього освітлення у м. Житомирі складає 496 км, з них: СІП –
349 км, кабельні – 34 км, з голим
проводом А‑16–113 км, який підприємство поступово планує замінити на СІП.

Як житомиряни
селфилися у музеї
Ольга Сідлецька

Житомирський
краєзнавчий музей
вкотре долучився до
всесвітнього флешмобу «Селфі в музеї».
16 січня житомиряни і гості
міста мали змогу не лише споглядати прекрасне, а й зробити на
фоні або біля експонату селфі і позмагатися за цінний подарунок.
Цього дня сфотографуватися
з музейними речами можна було
з 10:00 до 17:00 безкоштовно, заплативши лише за вхідний квиток, вартість якого була такою ж,
як і у звичайні дні.

«Наш музей приєднався до
міжнародної акції. Мета – залучити якомога більше відвідувачів до нашого музею, особливо
молоді. Вони приходять до музею і завжди люблять залишити фотографії на пам`ять. Щоб
зацікавити творами мистецтва,
експонатами, щоб розуміли, що
музей – це цікаво, започаткована
така акція. Адміністрація музею
серед людей, які зробили селфі
і зареєструвалися, визначить переможця, який отримає сертифікат
від агенції «Патріот», – розповіла
завідуюча інформаційно-виставковим відділом Алла Батьєва.
Аби долучитися до флешмобу, зроблені у цей день селфі
слід було опублікувати на своїй
сторінці або сторінці Житомирського обласного краєзнавчого

музею у Facebook чи Твіттері,
додавши теги #MuseumSelfie та
#kraeznavchiyztmuseum.
Підсумки конкурсу організатори обіцяють оголосити 31 січня.
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Політична позиція

Олег Ляшко: мій план - купуй українське,
плати українцям, поважай українців.
Лідер РПЛ йде в Президенти України
Олег Ляшко йде
в Президенти. Його
кандидатуру одноголосно підтримали півтори тисячі
делегатів ХХІІ з’їзду
Радикальної партії,
які зібралися у Києві
з усіх куточків України. Львівські вчителі, маріупольські
волонтери, черкаські
фермери, рівненські
лікарі, митці та люди
з інвалідністю побажали лідеру РПЛ
перемоги на виборах
31 березня.
«Для мене президентські повноваження – не самоціль, а інструмент, за допомогою якого я наведу
в Україні порядок. Ви забудете, як

про страшний сон, про кредити,
бомжування і приниження, про
розвал економіки та заробітчан.
Ми самодостатня країна, де люди
можуть жити достойно», – заявив
Олег Ляшко.
На з’їзді політик представив
свою передвиборчу програму –

План Ляшка з подолання бідності
та відновлення економіки шляхом підтримки національного
виробника. «Перше і ключове –
це зниження податків для національного бізнесу. Модернізація
нашої промисловості та основних
фондів, щоб ми менше платили за

газ і отримували більшу заробітну плату. Підтримка середнього
класу – українців, які будуть самі
заробляти і яким не заважатиме
держава. У людей повинні бути
гроші, щоб купувати хліб із маслом, м’ясо, холодильник і телевізор, одяг та іграшки своїм дітям.
Тому план Ляшка – купуй українське, плати українцям, поважай
українців!” – пояснив кандидат
в президенти.
Програмну промову Олега
Ляшка перервало скандування:
«Олег Ляшко – народний президент!».
Відкрила з’їзд вчителька Олега
Ляшка з Яблунівської школи-інтернату на Чернігівщині Галина
Іванівна Архипенко. Каже, Олег
Ляшко змалечку був лідером для
одноліток та мав повагу серед вчителів. Політик пригорнув жінку до
себе та подякував їй за турботу:
«Ми маємо зробити так, щоб у наших дітей була краща доля тут,
в рідній Україні, щоб кожний так,
як я – з дитячого будинку, з інтернату – міг реалізувати себе в жит-

ті», – емоційно промовив політик.
Також Олег Ляшко пообіцяв
відновити смертну кару як тимчасовий надзвичайний захід проти
корупції, державної зради і тероризму. «На Хрещатику треба розстріляти 10 корупціонерів, і тоді
інші не наважаться брати хабарі.
Хочу сказати всім корупціонерам:
я знайду вас з-під землі разом з вашими офшорами та майном. У вас
є два місяці часу! Або ви зараз
вернете все награбоване народу,
або після президентських виборів
матимете справу зі мною!» – попередив лідер РПЛ.
Підтримала і благословила
коханого чоловіка на перемогу
дружина Олега Ляшка – Росіта.
Вона закликала українців добре
подумати перед тим, як робити
доленосний вибір 31 березня,
адже він визначить долю країни
на наступні 5 років. Олег Ляшко
подякував дружині за віру та
підтримку, які вона дарує йому
21-й рік поспіль, а всім присутнім
побажав лише одного: «Вперед
до перемоги!»

На Житомирщині стартував
перший етап монетизації субсидій
672 жителі області,
які вперше звернулися за субсидією,
вже отримуватимуть
допомогу за іншим
механізмом.
Про це повідомив директор
департаменту праці, соціальної та
сімейної політики облдержадміністрації Юрій Прокопець.
«Правила і порядок призначення субсидій не змінюється,
змінюється лише алгоритм її
виплати. Для того, щоб уникнути неправильного трактування
монетизації, дезінформації, ми
запроваджуємо у кожному районі
виїзні прийоми, на місцях буде
посилена роз’яснювальна робота.
Споживачі мають розуміти, що
монетизація – це не нарахування
коштів за комуналку кожному «на
руки», просто відтепер субсидія
буде нараховуватися на особистий
рахунок споживача і автоматично
щомісяця звідти списуватися за

комунальні послуги», – розповідає
Юрій Прокопець.
За його словами, монетизація відбуватиметься у три етапи.
З 1 січня 2019 року участь у монетизації субсидій беруть ті сім’ї, які
звернуться за допомогою вперше.
З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує
субсидію чи пільгу вже багато
років, в тому числі користується допомогою в літній період.
А з 1 жовтня 2019 року запрацює
повномасштабна монетизація.
«На сьогодні вже 672 жителі
області звернулися за субсидією
вперше. Їм субсидія вже буде нараховуватися на рахунок в Ощадбанку. За результатами місяця
Ощадбанк буде оплачувати рахунок за комунальні послуги та
інформуватиме споживача через
SMS, скільки направлено на оплату
і скільки йому необхідно доплатити», – зазначив Юрій Прокопець.
Допомога надходитиме на
персональний обліковий запис субсидіанта та пільговика
в Ощадбанк, а все, що залишиться після оплати комунальних

послуг протягом року, за результатами опалювального сезону
енергоощадні українці зможуть
забрати з банку готівкою.
Ус ім от рим у вачам п і льг
і субсидій обов’язково потрібно
буде у травні подати заяву на
монетизацію і декларацію про
доходи в управління соціального захисту населення та надати
дозвіл на обробку персональних
даних. В Ощадбанк йти не потрібно, рахунок буде відкритий
автоматично.
Тим, хто звернеться за допомогою вперше у 2019 році, у травні
вже не потрібно поновлювати документи.
Д л я с у бси д іан т ів буду ть
створені персональні кабінети,
де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої
допомоги, перелік комунальних
послуг, які сплачені за рахунок
субсидії, залишок коштів. Додаткові консультації можна буде отримати у контакт-центрі Ощадбанку
за тел.: 0 800 210 800.
За матеріалами пресслужби Житомирської ОДА
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Томос-тур
Минулого тижня до Житомира
завітав Президентський Томос–тур
містами України. Я переконаний, що
ці поїздки містами мають виключно
агітаційний характер, адже вибори
відбудуться через два місяці. Нинішній Президент, за результатами
різних соціологічних опитувань,
не має достатньої підтримки людей не лише для переобрання на
другий термін, а й для потрапляння до другого туру. Президентські
борди, якими завішали усю країну, розказують про Томос. На думку політтехнологів Банкової, вони
мають підвищити рейтинг гаранта.
І це поки не є політичною агітацією
(юридично), адже Петро Порошенко ще не зареєстрований офіційним
кандидатом. Президенту вигідно
реєструватися в останній момент,
до цього проїхавши країну з Томостуром в начебто робочих візитах.
У Конституції немає жодного слова або передбачених повноважень,
які б дозволяли Президенту їздити
країною з метою інформування про
Томос для Православної церкви. Релігія, а також духовний і культурний
розвиток є поза межами його компетенції. Подібні агітаційні поїздки
суперечать нормам Конституції про
відокремлення церкви та держави.
Отримання Томосу та створення
Української помісної церкви – це
надзвичайно важлива подія для
України. І ні в якому разі не можна
применшувати внесок та роль усіх,
хто допоміг українцям отримати
свою незалежну церкву. Але в той
же час не можна перетворювати
це в агітаційні поїздки, по суті за
бюджетні кошти проводячи власну
виборчу кампанію.
Під час кожної такої поїздки задіюють сотні правоохоронців та
десятки одиниць техніки. Людей
звозять автобусами з усієї області,
щоб забезпечити «масовку». Відриваються від своїх прямих обов’язків
більшість керівників місцевих органів виконавчої влади. Постає питання – для чого вся ця показуха?
Це робиться в інтересах церкви чи
для підняття рейтингу та піару однієї людини? Як на мене, політики
не мають втручатися в діяльність
церкви, і тим більше не мають спекулювати темами віри.
Президенту вигідно, щоб усі говорили про релігію, де він не має
жодних повноважень, та забували
про економіку, курс національної
валюти, рівень життя та вартість
комунальних тарифів, де він має
весь обсяг повноважень та 5 років
має всю повноту влади.

Місто
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Томос у Житомирі
У Свято-Михайлівському кафедральному соборі 17 січня 2019
року відбулася зустріч
з віруючими Президента України Петра
Порошенка, який
привіз Томос про автокефалію Православної церкви України до
Житомира.
Разом з Президентом до Житомира прибули патріарх Філарет
і віце-прем'єр-міністр Геннадій
Зубко. В урочистому заході також
взяли участь представники влади
міста і області.
Задовго до появи Президента
України декілька тисяч жителів
області зібралися у Свято-Михайлівському кафедральному соборі
Житомира, щоб побачити Томос
про автокефалію української церкви. Зустріч почалася з молебня, після якого з проповіддю виступив
патріарх Філарет:

– Ми сьогодні зібралися для
того, щоб подякувати Господу, що
він привів нас нарешті до визнання
нашої автокефальної єдиної помісної церкви. Але об'єднання цього
православ'я буде тоді, коли ми будемо самі єдиними, тобто якщо
об'єднана Українська православна
церква буде єдиною, міцною, то
тоді до неї будуть приєднуватись.
А якщо у нас всередині буде розбрат, то до такої церкви приєднува-

тись не будуть. Ми, українці, повинні служити українській державі,
нашому народу і нашій церкві.
Петро Порошенко коротко розповів про процес отримання Томосу
та подякував народним депутатам
за закон про об'єднання церков:
– Це документ, який сьогодні
прибув у Житомир, і кожний може
подивитися на нього. Цей документ
має не менш важливе значення для
держави, для українського народу,

ніж Акт проголошення державної
незалежності України в 1991 році.
Ще на початку 2018 року, ще рік
тому, мало хто вірив, що це можливо, слово «Томос» ніхто не знав.
Наші вороги були переконані, що
це неможливо, але з Божого благословення це відбулося. І українцям
більше не треба питати, коли вони
заходять до храму Божого, який це
патріархат, бо церква українська.
Вже сьогодні ми маємо десятки
нових парафій по всій Україні,
і кожного дня все нові і нові приєднуються до нової церкви.
Після виступів дитячі колективи заспівали щедрівки. Бажаючі сфотографувалися поруч
з Томосом.
Нагадуємо, 6 січня 2019 року
Всесвітній патріарх Варфоломій
вручив Томос про автокефалію
ПЦУ митрополиту Епіфанію.
Також 17 січня Верховна Рада
України прийняла Закон про внесення змін до деяких законів України, яким передбачено механізми,
що встановлюватимуть, в який
саме спосіб релігійна організація
може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням).

Скандал навколо
Прогноз бюджету
житлового комплексу Житомирської
«Шодуар»: робоча група
об’єднаної
порушень не виявила
Руслан Мороз

Маємо результати
з приводу перевірки
робочою групою законності будівництва
житлового комплексу
«Шодуар».
Наша редакція вже інформувала читачів про дуже непросту
ситуацію, що склалася навколо
будівництва житлового комплексу
«Шодуар». Нагадуємо, що 8-го січня близько 09:10 мешканці будинків
по вулиці Шевченка, 14/16 і Великої Бердичівської, 48/50 перекрили
транспортний рух по Великій Бердичівській на знак протесту проти
цього будівництва, звинувачуючи
керівництво будівельної компанії
«ДРІАДА БУД» в порушенні діючого законодавства.
Над вирішенням цього питання працювала робоча група,
яка була створена за розпорядженням міського голови Сергія
Сухомлина за участі всіх зацікавлених сторін.
21 січня 2019 року ми отримали коментар заступника Жи-

томирського міського голови
Сергія Кондратюка про підсумки
робочої групи щодо будівництва
житлового комплексу «Шодуар»:
«Робоча група неодноразово збиралася з цього питання. Розглядалося безліч питань, які поставили
перед нами жителі прилеглих будинків. Робоча група опрацювала
всі ці питання, і на сьогодні та
перевірка, яку проводила містобудівна інспекція, показала незначні порушення при будівництві.
Тобто на даний час на будівництві
був відсутній стенд з інформацією про об'єкт і забудовника та
про те, хто здійснює технічний
нагляд за будівництвом».
За словами заступника міського голови, інших порушень не
виявлено. «Других порушень містобудівна інспекція не знайшла.
Були направлені листи в інші
органи для того, щоб визначитись з іншими питаннями, які
ставила перед нами ініціативна
група. Відповіді вже отримані та
направлені в Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області
листом, в якому ми просимо
перевірити правильність видачі
містобудівних умов та обмежень
по даному об'єкту», – сказав Сергій Кондратюк.

територіальної
громади на
2020 – 2021 роки
Анастасія Ліберман

На черговому засіданні 16 січня члени
виконкому проголосували за схвалення
Прогнозу бюджету
Житомирської ОТГ
на 2020–2021 роки.
Про видатки та доходи міста поінформувала присутніх
начальниця департаменту бюджету та фінансів міської ради
Діна Прохорчук.
«Пр ог ноз ов а н і доход и
Житомирської ОТГ (без врах у ванн я с убвенцій з держ а вног о та о блас ног о бю д же т і в) с та нови т и м у т ь н а
2020 рік – 1 754 319,2 тис. грн,
у 2021 році – збільшаться до
1 841 118,5 тис. грн. Прогнозо-

вані показники Бюджету розвитку 142 377,2 тис. грн (2020 рік),
146 711,8 тис. грн – (2021 рік).
Прогнозовані видатки загального фонду – 1 465 243,7 тис грн
(2020 рік), 1 556477,2 тис. грн
(2021 рік). У тому числі на освіту
становитимуть 176 973,1 тис. грн
у 2020 році, 185 866,6 тис. грн.
у 2021 році, охорону
здоров’я – 76 516, 8 тис. г рн
(2020 рік), 80 908,6 тис. г рн
(2021 рік)», – доповіла Діна Прохорчук.
Також вона зазначила, що
Прогноз бюджету Житомирської об’єднаної територіальної г ромади на 2020 і 2021
роки підготовлено з урахуванням мінімальних обсягів
зростання як доходної, так
і ви д ат кової с к ла дової на
рівні 5 – 6%.
У Прогнозі закладено підвищення мінімальної заробітної
плати: 4 407 грн – у 2020 році та
4627 грн – у 2021 році.
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У Житомирі та області
Активісти
не задоволені станом зростає кількість
хворих на грип і ГРВІ
тротуарів міста

та вимагають
покарати винних
Анастасія Ліберман

Своє обурення
висловити місцеві
активісти прийшли
на чергове засідання виконавчого
комітету Житомирської міської
ради.
Зокрема, Ігор Малі повідомив, що через ожеледицю на
вулиці Івана Кочерги травмувався житомирянин, який має
інвалідність.
«Сьогод н і міс то ві д негоди прибирають лише на
центральній площі, аби там
випадково хтось із чиновників не впав і не зламав ногу.
А те, що тротуари на вулицях Житомира в аварійноиу
стані, нікого не хвилює. Нещодавно на вулиці Кочерги
наш знайомий, який, до речі,
має інвалідність, впав і сильно забився, і все через те, що
профільний заступник мера
не реагує на те, що відбувається навкруги», – сказав активіст
Ігор Малі.
Також активісти пояснили
свої дії у кабінеті заступника
міського голови Дмитра Ткачука, де 15 січня викинули
йому на стіл відро піску.
«Вчора, коли ми розсипали
пісок в кабінеті Ткачука, щоб
він собі там ногу не зламав через ожеледицю, він відразу ж
написав заяву в поліцію. Чому

немає заяв від громадян через
поламані руки та ноги? Хіба
ця людина на своєму місці
сидить? Куди дівають кошти?
Коли почнуть посипати дороги?» – запитали активісти.
Зас т у пник мера Серг ій
Кондратюк відзвітував, що
на сьогодні КП «УАШ» вже
викорис та ло 2. 5 тис. тон н
піскосуміші, якою посипали
дороги та тротуари міста.
«Десь, можливо, місто не
допрацювало, можливо, ми
недогледіли. Проте ми працювали з ЖЕКами та компаніями, так і будемо працювати.
ЖУАШ вже близько 2,5 тис.
тонн піскосуміші висипало
на дороги міста і на тротуари
в тому числі», – пояснив заступник мера з питань ЖКГ
Сергій Кондратюк.
Зі свого боку міський голова Сергій Сухомлин доручив
йому підняти питання про
розірвання договорів з керівниками приват них ЖЕК ів
та управляючих компаній,
які неякісно виконують свої
обов’язки.
«Сергію Миколайовичу,
сьогодні ж збираєте усі підприємства, приватні ЖЕКи,
управляючі компанії, виносите попередження про неякісне прибирання снігу, льоду
і піднімаєте питання про дострокове розірвання договорів
і укладання нових, якщо вони
не хочуть працювати», – сказав
Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, напередодні
виконкому автивісти висипали відро піску на стіл у кабінеті заступника міського голови Дмитра Ткачука.

Анастасія Ліберман

З початку епідсезону в області захворіло
більше 100 тисяч осіб,
з них 79 тисяч – діти.
Про стан захворюваності на
грип та ГРВІ станом на 21 січня
2019 року повідомив Житомирський обласний лабораторний
центр МОЗ України.
«З початк у епі дсезон у
(з 40 тижня 2018 р.) в області на
грип та ГРВІ захворіло 118 тис. 054
особи, в тому числі 79 тис. 782 дітей (67,6%). За останній тиждень
(3-й тиждень року) зареєстровано
8716 випадків захворювань, інт.
пок. 702,2, що на 5,3% більше ніж
за попередній тиждень. Показник
захворюваності на 19% перевищує
епідемічний поріг. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність
серед дітей зросла на 2,7%, тоді як
захворюваність дорослого населення зросла на 8,6%. Захворіло 4 тис.
735 дітей (54,3% від захворілих).
Серед дітей найвищий показник
захворюваності у віковій групі до
4-х років – 2 тис. 268, на 100 тис.
дітей даної вікової групи та дітей
15–17 років – 2 тис. 249,4», – повідо-

мляє Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Також в області зареєстрований один летальний випадок від
грипу. «Помер хворий 1951 року
народження з м. Житомира. Захворів 31.12.2018, звернувся за
меддопомогою лише 09.01.2019
в тяжкому стані. Помер 11.01.2019.
При вірусологічному дослідженні
у пацієнта визначений вірус грипу А (Н1N1) pdm09–пандемічний.
Цей вірус грипу виділений вперше
в області в поточному епідемічному сезоні. Хворий належав до
групи ризику, був інвалідом 2-ї
групи – цукровий діабет. Щеплення проти грипу не отримував», –
повідомляють фахівці. За останній тиждень госпіталізовано 298
хворих (3,4% від всіх захворілих),
в т. ч. 211дітей (71%). Вірусологічною
лабораторією обласного лабораторного центру здійснюється моніторинг циркуляції збудників грипу та ГРВІ. В цілому за епідсезон
вірус грипу А (Н3N2) визначили
в 11 хворих, вірус грипу А (Н1N1)
pdm09–пандемічний в 1-го хворого», – йдеться у повідомленні.
З початку епідсезону проти
грипу щеплено лише 2072 особи,
в т. ч. 506 дітей. При цьому 1120 осіб
(54%) щеплені за власні кошти,
604 – (30%) за кошти підприємств,
347 (16,7%) – за інші кошти.

Петиція про закриття житомирських
шкіл на карантин набрала 357 підписів
Анастасія Ліберман

Електронна петиція про закриття
шкіл у зв'язку з епідеміологічною ситуацією була прийнята до
розгляду.

Електронний документ був
зареєстрований на онлайн-порталі петицій 20 січня і вже до кінця
дня набрав потрібну кількість голосів, аби міська рада прийняла
її до розгляду.
«Станом на 20.01.2019 епідемічний поріг захворюваності на
ГРВІ перевищив 13%», – йдеться
у петиції, яку подав Євген Вадимович Венгерський.
За інформацією на сайті

Житомирської міськради, станом на 22.01 2019 року електронний документ набрав 357
підписів з 250 потрібних. Ба
більше, 21 січня була опублікована петиція з аналогічним
проханням до влади: «Зробити
карантин», щоправда, через спалах кору. Автор електронного
прохання – Геннадій Шовков,
документ вже набрав 118 підписів, а це 47% від загальної суми.

Нагадаємо, за інформацією
Житомирського обласного лабораторного центру Міністерства
охорони здоров’я України, за
другий тиждень нового року
в області зареєстровано 8 тис.
276 випадків захворювань, інтенсивний показник 666.7, що на
6,3% більше ніж за попередній
тиждень, показник захворюваності на 13% перевищує епідемічний поріг.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Використання
присадок
для правильної
чистки інжектора
(Початок у №47 від 5 грудня 2018)
Необхідні такі
інструменти і матеріали:
• хороша промиваюча рідина;
• 1,5–2 літри бензину, який використовують конкретно для даного
автомобіля;
• спринцівка (можна придбати
в будь-якій аптеці);
• руки помічника, який буде чавити
на педаль акселератора.
Всі дії виконуються
в такій послідовності:
1. Змішати бензин з промиваючою
рідиною.
2. Піднявши капот, знайти шланг,
який іде від вакуума до впускного
колектора.
3. Зняти перехідник (він має вигляд гумової трубки) і, набравши
в спринцівку промиваючої рідини,
перемішаної з бензином, залити
в трубку під тиском.
4. Почекати 10–15 хвилин (бруд
відстане від стінок) і підключити до
процесу помічника, який має завести машину. Враховуючи, що трубка від’єднана, ця процедура зразу
може не здійснитись (двигун буде
глохнути і губити оберти), тому помічник повинен підтримувати оберти і роботу двигуна.
5. Знову вприскуємо суміш в трубку,
що може бути вельми проблематично, бо через тиск всередині трубки
спринцівку буде затягувати всередину.
Глушник видаватиме різні звуки, починаючи з легких ударів і закінчуючи
моторошним риком. Не виключається
поява з вихлопної труби білих клубів
диму чи чорного нагару.
6. Після промивки заглушити
двигун. Коли він повністю охолоне,
замінити свічки на нові. Можливо,
промиється і не вся система, але це
краща альтернатива відвідуванню
автосервісу.
Зверніть увагу! Не потрібно зразу
заливати велику кількість промиваючої суміші, краще нікуди не поспішати
і розтягувати процес, що дозволить
системі краще промитись.
Велике значення має вдалий вибір
присадок, які поділяються на два
види:
• присадки, які при змішуванні
з бензином через паливний бак попадають в брудний інжектор,
• очисники прямої дії в формі
спрея, який наноситься безпосередньо в колектор чи на форсунки
агрегата.
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Важливо

Попіл у повітрі – екологічна
катастрофа в районі
паперової фабрики
Руслан Мороз

Сажа, попіл та бруд
у повітрі та воді – це
досить звичні речі для
жителів району паперової фабрики, або, як
кажуть у Житомирі,
«Бумажки».
Мабуть, якесь прокляття вирує над цим районом. Проблеми
з транспортним сполученням
давно непокоять жителів, але до
цього додалась більш серйозна –
екологічна катастрофа.
Вже більше року жителі району паперової фабрики порушують
усіма можливими силами питання
катастрофічного стану навколишнього середовища. Справа в тому,
що цей спальний район розміщений у промисловій зоні, де поблизу
працює багато різних підприємств.
Найближче розташований Житомирський картонний комбінат. Його
керівник вже більше 13 років має
конфлікт з місцевими жителями.
Почалося все ще у 2005 році,
коли комбінат почав у великих
кількостях відкачувати воду з Селецького озера. На протести та заперечення людей керівник не реагував. За три роки боротьби місцевим
жителям вдалося відстояти свою
точку зору і припинити варварське
відкачування води. До кримінальної
відповідальності був притягнутий
головний технолог. У той же період
почався скандал з приводу приміщення дитячого садка, яке директор
комбінату захотів «віджати», а дітей
відправити куди подалі, хоча дитсадок будувався саме для діточок
всього району. 7 років йшли суди,
і в підсумку було доведено, що
ніякого стосунку до приміщення
дитячого садочка Житомирський
картонний комбінат не має.
На окрему увагу заслуговує
стан санітарної лісової зони (маркування С6 в генеральному плані
міста), в якій картонний комбінат
знищив більше двох гектарів лісу
без документів з метою розширення
виробничих потужностей.
З цього питання порушено
кримінальну справу за фактом
самоправства ще у 2017 році. Керівництвом картонного комбінату
було куплено два акти на землю, які

були підроблені в далекому 2010-му
році головою Станишівської селищної ради. І просто на підставі цих
двох папірців було вирізано 40 соток
лісу та вибудувалася капітальна споруда з фундаментом. Хоча в актах
земля за цільовим призначенням
спрямована під садівництво. А за
більш ранніми документами – це
територія лісництва, і вона має
залишатися такою до цього часу.
За фактом корупційної схеми приватизації відкрито 2 кримінальні
провадження.
Викиди в атмосферу відбуваються безконтрольно і без фільтрів,
очисних споруд для води також
немає (відпрацьована вода після
вторинної переробки картону не
очищується, та вся гидота йде на
очисні споруди водоканалу, які не
в змозі належним чином впоратися з їх кількістю). Більше одного
гектара займає звалище полімерних відходів, в яких за десятиліття
розвелося багато різних бактерій
та інших організмів. Це пряме порушення норм зберігання таких
відходів. Всі «організми» з дощем
йдуть у ґрунт, а в декількох метрах
поруч озеро Селецьке, де люблять
купатися багато житомирян.
Жителі району неодноразово
зверталися в усі можливі інстанції,
порушували питання в цілому по
району і в тому числі на вулицях
Івана Гонти, Промисловій. Міські
чиновники для заспокоєння людей
організовували численні засідання
робочих груп. Але в результаті думку жителів часто не було почуто,
в протоколи зустрічей не внесено
багато різних питань, а потім засідання зовсім припинили нібито
через територіальну приналежність.
Справа в тому, що район папе-

рової фабрики межує з територією
Станишівської ОТГ, а це вже юрисдикція обласної адміністрації. На
численні вимоги людей губернатор
організовував кілька зустрічей виключно із земельних питань і за
фактом незаконної приватизації
лісу. Але питання навколишнього
середовища навіть не обговорюється. Заступник губернатора Олексій
Ясюнецький ігнорує важливість таких зборів, коли в одному місці і часі
зустрічаються фахівці з усіх контролюючих органів, місцеві жителі
і під протокол прописується вся
проблематика і варіанти вирішення.
В результаті сьогодні маса
проблем в районі «Бумажки» залишається без належної уваги як
з боку міської влади, так і обласних
керманичів. Їм невигідно збирати
всіх в одному місці, оскільки таким чином складно маніпулювати
думками людей. Тому всі ініціативи зі створення платформ для
комунікації людей і чиновників не
реалізуються.
Окремої уваги заслуговує юридичний механізм під назвою «Громадська рада». Згідно з постановою
№ 996 Кабінету Міністрів України,
місцева влада зобов'язана організувати її роботу на належному рівні.
Механізм нагадує ті робочі групи,
про які постійно говорять жителі
району паперової фабрики і не
тільки. Він міг би слугувати варіантом вирішення проблем, коли
люди спільно з відповідальними
чиновниками вирішують конкретні
проблеми. Але, на жаль, чиновникам нецікавий такий варіант, адже
тоді всі будуть знати оперативно, що
реально відбувається в нашому місті, – важко буде робити «сірі справи», лобіювати інтереси за гроші.

А головне – приховувати катастрофу
з навколишнім середовищем!
Питанням довкілля в місті
майже ніхто не займається, якщо
не враховувати КП «Інспекція
з благоустрою міста Житомир»,
працівники якого люблять розповідати про обмеженість своїх
повноважень і часто розписуються
у своїй безпорадності. А тим часом люди в різних районах міста
скаржаться на масові забруднення
навколишнього середовища і повільно втрачають здоров'я.
Мешканка «Бумажки» Ольга
розповідає:
– Дуже часто я гуляю біля
картонного комбінату в нашому
сквері з маленькою дитиною і неодноразово помічала, як ця вся сажа
з боку комбінату летить на коляску.
Я уявляю, чим ми дихаємо, і не хочу
думати, чим дихає моя дитина. Цей
район я люблю, і хотілося б жити
тут надалі. Дуже хотілося, щоб більше людей помічали цю проблему!
За коментарем ми також звернулись до керівництва Житомирського картонного комбінату. Ось
що повідомив редакції «20 хвилин»
заступник директора з питань колективно-соціальної відповідальності Ярослав Павловський:
– Комбінат працює на вторинній сировині. Він переробляє
макулатуру. Там немає первинної
деревини і немає нічого токсичного.
Наші фахівці навіть підрахували
(може, це трохи популістські розрахунки), що наш комбінат за місяць рятує до 30 гектарів лісу. Ми
використовуємо сучасні технології;
якщо пояснювати примітивною
мовою, то ми замочуємо старий
папір, потім під пресом пропарюємо його і виготовляємо картон.

Тому при виробленні картону немає ніяких токсичних хімікатів. Всі
викиди в атмосферу в нас контролюються управлінням екології,
та, за останніми замірами, вони
навіть близько не наближаються
до критичних показників, які існують для таких виробництв. Тобто
негативних викидів немає, тому що,
ще раз нагадую, ми переробляємо
вторинну сировину – макулатуру.
Що стосується того, що люди
помічають якісь викиди з труби, то
комбінат взяв курс на модернізацію
виробництва. Однією зі складових є
поступова відмова від газу. На сьогоднішній момент комбінат вже на
50% не залежить від газу, і скоро цей
показник наблизиться до 70%. Ми
поставили суперсучасні німецькі
котли, які переробляють вторинні деревні продукти, тобто котли
працюють на деревній трісці. Те,
що спостерігають жителі, це продукти горіння тріски. Це й близько
не порівняти з горінням вугілля або
інших шкідливих джерел енергії.
Деякі люди через необізнаність
стверджують, що в котел кидають
старі шини, нібито для кращого
горіння. Це повна маячня. Котел
коштує декілька мільйонів євро,
тому щось кидати туди ніхто не
буде. Вони працюють тільки на
деревній трісці. Ми намагаємося
пояснювати людям нашу позицію,
зустрічаємося з жителями району. Зараз ми отримали запит від
депутата міськради і готуємо на
нього відповідь. Швидше за все, найближчим часом ми запросимо на
комбінат і депутатів, і представників
громадськості, жителів району та
покажемо і розповімо, як працює
комбінат, проведемо в котельню,
покажемо, що ми спалюємо, що
відбувається в результаті переробки.
Тобто проведемо невеликий лікбез.
Ми сподіваємося, що це вирішить
ситуацію навколо комбінату.
Наше життя – в наших руках.
Проблем у місті дуже багато, як
і в області загалом. Краще б вже
чиновникам трохи подумати про
інших, а не тільки про себе, адже на
Житомирщині дійсно катастрофа
з довкіллям! Ініціативна група буде
продовжувати наполягати на створенні Громадської ради в обласній
адміністрації, і так само по місту.
Терміново потрібні механізми комунікації людей і чиновників. Проблем накопичилося дуже багато,
і в пріоритеті повинні бути інтереси та здоров`я містян, а не окремої
групи людей.
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Точка зору

Разом із власної волі – ми
вже сто років!
Микола Корзун

На фоні тих подій, які відбуваються
у нашій країні, у Житомирі та по області
загалом, столітній
ювілей Акту Злуки
українських земель
виглядає не просто
як ювілей державного
масштабу, а як потужна історична дата,
котра зберігає дивовижну актуальність.
22 січня 1919 року у Києві на
Софіївському майдані, за присутності стотисячної громади,
відбулася дуже знакова подія, яка
стала символом єдності українських земель та прагнення всього
українського народу жити у єдиній і незалежній державі. Інша
справа, що керманичі молодої
Української держави, яка на той
час мала вигляд Директорії, не
змогли проявити справжній хист,
мужність та вміння задля захисту
України від численних ворожих
зазіхань. Коли ми кажемо про
еліту нації, яка взяла на свої плечі
відповідальність за створення та
збереження державності, важливо
детально і об’єктивно з’ясувати
роль кожного із тогочасних діячів
Української Народної Республіки.
Все це має стати предметом уваги
не тільки вузького кола науковцівісториків, але й якомога ширшого
загалу громадян сучасної України.

Історичний ювілей –
кращий каталізатор
пам’яті суспільства
І якраз столітній ювілей мав
cтати тим моментом, коли увага
суспільства була б прикута до
нашої історії, якої ми не знаємо
і, на жаль, не поспішаємо вивчати. Ситуація із 100-річчям Акту
Злуки, як однієї із ключових подій Української національної революції 1917–1921 років, у цьому
сенсі вимагає уважного вивчення.
Якщо вдатися до суто статистичних показників, то неважко простежити, що нинішні українці,
старші за 42–44 роки, взагалі не
мають уявлення про детальний
перебіг подій Української національної революції 1917–21 років.

Не мають, бо не вивчали цього
матеріалу у шкільному чи вузівському курсах історії. Адже лише
після 1991-го року до програми
шкільного курсу «Історія України»
було внесено матеріал про події
Української національної революції. У тому числі – і про те, як, за
яких обставин, у якій обстановці
на початку 1919-го року було проголошено Акт Злуки між ЗахідноУкраїнською Народною республікою (ЗУНР) та Директорією УНР
(Східна Україна). Проте на державному рівні в Україні свято Соборності (День Злуки) почало відзначатися трохи пізніше – із січня
1999-го року. На превеликий жаль,
новітня державна еліта України,
яка стала до керма потужної європейської країни після 1991-го
року, далеко не одразу і не вельми
охоче приділяла увагу пропаганді
історичних знань у середовищі
молодої державної нації українців.
Знадобилася майже чверть віку
часу, аби в Україні хоча б на суто
декларативному рівні визнали
День Злуки як одне із найбільших
і найважливіших державних свят.
Але визнати – то одне, а правильно, змістовно і масштабно його
відзначати – то куди важче і складніше завдання. І варто визнати,
що й досі державні органи, так
само, як і місцеве самоврядування
в Україні, не можуть піднятися до
розуміння величі історичної події,
100-літній ювілей якої ми відзначаємо 22 січня 2019 року. Адже
подібні ювілеї у житті інших країн
зазвичай стають предметом уваги
усього суспільства. Адже 100-річчя
Акту Злуки Західної та Наддніпрянської України – подія, яка
мала б стати предметом вивчення,
обговорення в учнівському та студентському середовищах, це поле
для безмежно широкої діяльності
кіномитців і загалом – для творчої
інтелігенції усіх жанрів і «цехів».
Адже кіно, як і художня література, й досі залишаються важливими засобами історичного всеобучу
нації, яка, за великим рахунком,
має великі прогалини у вивченні
та усвідомленні своєї історії. Так
вийшло, що столітній ювілей проголошення Акту Злуки ситуативно опинився у процесі виборчих
змагань за посаду Президента
України. Нинішній Президент нашої держави, очевидно, вирішив,
що День Соборності та ювілейний
рубіж Акту Злуки можна відзначити суто формально. Достатньо,
наприклад, випустити настільний
календар на 2019-й рік «Військова еліта Української революції»,
а в столиці України напередодні

визначного ювілею 21 січня 2019
року влада збиралася відкрити
меморіальний барельєф на честь
Симона Петлюри. Звісно, 22 січня
2019-го року керманичі нинішньої
України вийдуть на Софіївську
площу, говоритимуть про важливість Соборності і вкотре згадуватимуть події столітньої давнини.

У Житомирі –
мода на флешмоби
Якщо вище ми сказали про те,
чому важливо вивчати історію,
а на державному рівні – достойно
відзначати певні історичні події,
то тепер спробуємо розповісти
про те, як відзначатимуть 100-літній ювілей Акту Злуки і свято Соборності у Житомирі. Якщо проглянути анонси та оголошення на
сайтах Житомирської міськради
або ж на сайті Житомирської обласної державної адміністрації, то
там напередодні 22 січня поточного року значився лише один захід,
яким влада вирішила відзначити
свято Соборності у 2019 році. Знову ж таки, як зазвичай в останні
роки, житомиряни стануть свідками (а дехто – й учасниками) флешмобу у вигляді «живого ланцюга»
із людей, які одночасно розташуються від вулиці Михайлівської
до приміщення Житомирської
обласної філармонії. Все це дійство буде «підживлене» ходою
духового оркестру, а своєрідним
підсумком заходу стане читання
Акту Злуки, прийнятого у Києві
сто років тому. Безумовно, флешмоб – захід, який привертає увагу
широкого кола людей і зокрема
житомирян. Але у такому варіанті учасники заходу стануть лише
глядачами події, яка символізуватиме потужне державне святоювілей. Проте головне завдання
історичного ювілею – нагадати,
а для більшості наших співгромадян популярно і переконливо
пояснити, у чому суть і значення
Акту Злуки як історичної події.
І для такої роботи потрібно було
організувати цілу низку заходів
різнопланового характеру. Чому
Житомирська обласна державна адміністрація вже давно не
практикує проведення урочистих зібрань з нагоди таких знакових ювілеїв, який ми щойно
відзначили? Точніше – імітували
таке відзначення вищезгаданим
флешмобом. Чому влада, яка має
бути ініціатором ювілейних заходів на державному рівні, не використала засобів кіномистецтва?
Наприклад, чому школярам та
студентам шкіл і вузів Жито-

мирщини не було запропоновано хоча б переглянути один із
найкращих витворів української
кінодокументалістики «Собор
на крові»?

Партії, «Просвіта»,
«пластуни»: де вони?
Проте підготовка до видатного ювілею, яким мало стати
століття від часу проголошення
Акту Злуки в Україні, передбачає
не лише участь держави і влади
у відзначенні такого заходу. Потужну роль у підготовці до відзначення ювілею мали б відіграти
і громадські організації, а тим
паче – політичні партії. Особливо
якщо врахувати, що деякі із них
активно і, здебільшого, галасливо декларують гасла та наміри
відродження незаслужено забутих сторінок вітчизняної історії.
Здавалося б, чому житомирські
осередки партії «Свобода», маючи депутатські фракції у складі
Житомирської міської, а також –
Житомирської обласної ради, не
ініціювали більш змістовних
і грунтовно підготовлених заходів
із нагоди сторіччя Акту Злуки?
Те ж саме стосується і «Самопомочі», БПП «Солідарність», адже
усі вони належать до партій національно-демократичного спрямування. Все це – на рівні слів та
декларацій, але коли доходить
до конкретики, до демонстрації
розуміння значимості ювілейної дати – партійці опиняються
«поза грою». Поза грою у ході
підготовки знакового ювілею
в історії української державності
опинилися громадські структури
з гарною і давньою репутацією.
Адже виникає цілком логічне
запитання стосовно того, що,
наприклад, зробили для популяризації ювілею Злуки у громадському середовищі Житомирщини обласні осередки «Просвіти»,
козацького товариства «Поліська
Січ», ветеранські організації? Нарешті, незайве було б запитати,

як підготувалися відзначити знаковий історичний ювілей Злуки
житомирські пластуни, які мають
сьогодні винятково солідну підтримку на рівні житомирської
міської влади? Мусимо відповісти:
слабко, мало і, на жаль, – дуже
примітивно!
Безумовно, якраз напередодні
столітнього ювілею від часу проголошення Акту Злуки у Житомирі активно проходили заходи
з нагоди надання Томосу про
автокефалію та самостійність
Православної церкви України
(ПЦУ). Можливо, влада Житомира і Житомирської області аж
занадто багато сил та завзяття
виявила під час проведення заходів із «супроводу» процесу
популяризації отриманого Томосу? Не станемо перечити, що
Томос і поява в Україні ПЦУ – це,
звичайно, історично значимі події, однак цілком очевидно, що
свято Соборності‑2019, підсилене потужним і знаковим ювілеєм, заслуговує на куди більшу
і масштабнішу до себе увагу.
І найпершим чином – органів
державної влади.
Зрештою, День Соборності
і столітній ювілей від часу проголошення Акту Злуки в Україні
залишився позаду. Найближчим
часом українці відзначать 101-у
річницю бою під Крутами у січні
1918 року. А далі – на календарі
2019 року виринають ще декілька історичних ювілеїв із хроніки подій Української революції
1917–1921 років. Звісно, у чиновників нині гаряча пора, оскільки на носі – вибори Президента
України, і питання про історію
та історичні ювілеї волею долі
опиняються у ролі другорядних.
Зрозуміло, що це неправильно,
але – поки що так! Вкотре доводиться згадувати, що єдиний
і найголовніший висновок із нашої історії засвідчує давно відому
прикрість – наша історія нас таки
мало навчає. А іноді уроків минувшини ми не засвоюємо зовсім!
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Як чиновники міськради незаконно знищили
бізнес, а 490 000 гривень компенсації
за їхні дії сплатять житомиряни?!
Руслан Мороз

Останнім часом
наше місто досить
часто потерпає від
скандалів та викриттів різного роду щодо
чиновників та можновладців.
Але те, що відбулося днями,
перекрило навіть найгучніші інсинуації. Справа в тому, що в кількох житомирських ЗМІ з'явилася
інформація про те, що у міської
ради арештовані основні рахунки
та начальник планово-фінансового відділу Житомирської міської
ради Ніла Борецька нібито повідомила, що наразі у місті є проблема
з виплатою зарплат бюджетним
установам. Проблема виникла внаслідок арешту рахунків державною виконавчою службою через
невиконання рішення суду щодо
виплати грошової компенсації
житомирянину Роману Кучеру.
Конфлікт між міською владою
та підприємцем Романом Кучером сягає корінням у події кількарічної давності. Тоді, у 2016 році,
усе розвивалося стрімко, як у хорошому детективі, тільки при
цьому чиновники міськради і виконкому не забували себе піарити
уздовж і поперек, роблячи гучні
коментарі і даючи інтерв'ю всім
бажаючим. Ніхто не міг уявити,
що через три роки ситуація повернеться в інший бік.
Спробуємо коротко поетапно нагадати історію конфлікту
у 2016 році.
Отож, працівники КП «Інспекція з благоустрою», представники
влади Житомира та місцеві активісти вранці 15 лютого 2016 року
зібралися на Старому бульварі, 15,
де відбувся демонтаж встановленого МАФу.
Приватний підприємець Роман Кучер попередив присутніх,
що вважає демонтаж незаконним
і може підтвердити це документально:
– У мене є заява, на яку я не
отримав ніякої відповіді. У постанові Кабінету Міністрів України
чітко прописано: якщо протягом
місяця людина не отримала ні
заперечення, ні пропозицій,
автоматично вона має право на
розміщення об'єкта.
Секретар міської ради Наталія
Чиж звернулася до власника із
проханням продемонструвати до-

 На фото: підприємець Роман Кучер
звільні документи на встановлення
трьох наметів, у яких здійснюється
торгівля, але Роман Кучер повідомив, що звернувся до суду, аби
довести законність своїх дій.
– Коли ви отримаєте всі дозвільні документи, тоді ви будете
це робити. Тому що закон для всіх
єдиний. І це однозначно, – сказала
тоді Наталія Чиж.
Директор КП «Інспекція
з благоустрою» Юрій Юзвинський запропонував підприємцю
самотужки провести демонтаж
МАФу, в іншому разі це зроблять
комунальники. Роман Кучер відповів, що проведе демонтаж до вересня. Тоді йому вручили припис
і повідомили, що на проведення
демонтажу у нього є тиждень.
– Ми дали ще один припис,
що через 7 днів повинні демонтувати ці споруди. Підприємець
підписав, пішов на ці умови. Ми
пішли на компроміс, що коли буде
прийнята схема плану всього міста, йому нададуть місце альтернативне, – прокоментував тоді Юрій
Юзвинський.
Але в підсумку чиновники
вирішили демонтувати МАФ на
Старому бульварі, не чекаючи
22 лютого 2016 року, як було домовлено раніше.
– 15-го лютого 2016 року ми
зустрічалися з членами комісії,
і було запропоновано вирішити
моє питання шляхом того, що
мені нададуть якесь альтернативне
місце. Але конструктивного діалогу у нас не вийшло. Я прийняв
рішення йти далі судовим шляхом, – зазначив підприємець.
Роман Кучер також повідомив,
що вранці 19 лютого 2016 року мав
телефонну розмову з першим заступником міського голови Олексієм Ясюнецьким, який вимагав,
аби підприємець забрав позовну
заяву із суду.
– З його дзвінка я зрозумів, що
у мене навіть три дні не лишилося

до 21 числа на демонтаж. Через
декілька хвилин мені подзвонив
директор КП «Інспекція з благоустрою» і сказав, що якщо ти не
домовишся, через годину ми тебе
будемо зносити, – сказав Роман
Кучер.
Згодом підприємцеві телефоном повідомили, що на позачерговому засіданні виконкому було
ухвалене рішення демонтувати
МАФ. Невдовзі на місце прибув
керівник КП «Інспекція з благоустрою» Юрій Юзвинський. Він
повідомив про рішення виконкому і запитав, чи планує Роман
Кучер самотужки демонтувати
МАФ прямо зараз, та, отримавши
відмову, Юрій Юзвинський повідомив, що інспекція приступає
до демонтажу.
– Вони прийняли рішення
півгодини тому, мене позбавили
законного права на оскарження
в 10-денний термін будь-якого рішення міськвиконкому або міської
ради. Я викликав міліцію, тому
що це абсолютно незаконні дії, –
коментує Роман Кучер.
Коли працівники КП «Інспекція з благоустрою» вже почали
розбирати намети, на Старий
бульвар прибули секретар міської
ради Наталія Чиж та тодішній
перший заступник міського голови Олексій Ясюнецький.
Тоді про свій позов до суду
Роман Кучер повідомив:
– Головна вимога моєї позовної заяви – це визнати незаконним 117 рішення 19 лютого 2016
року. Я хочу отримати кошти за
своє втрачене майно, які, можливо, вкладу в більш перспективний,
більш цікавий вид діяльності.
У той час був дзвінок з міської
ради, хтось з активістів подзвонив
і сказав: виносять рішення на мій
демонтаж, готуйся – до тебе бригада, уже стоїть прямо під міськвиконкомом, чекають рішення
і вже їдуть до тебе зносити. Коли

приїхала ця бригада, мені навіть
не надали копію цього рішення,
щоб я його побачив.
Роман Кучер у телефонній розмові прокоментував сьогоденні
чутки з цього приводу:
– Корольовський районний
суд відхилив мій позов до суду.
Потім я звернувся до Апеляційного суду міста Житомира, і він скасував рішення попереднього суду
і частково визнав позов, скасувавши більшість пунктів рішення виконкому. І вже Господарський суд
м. Житомира на підставі рішення
Апеляційного суду задовольнив
мій позов і призначив мені грошову компенсацію за понесений
збиток у розмірі 490 000 гривень.
Це рішення було підтверджено
і Рівненським апеляційним судом
по господарських справах, куди
зі свого боку звернувся юридичний департамент Житомирської
міськради з метою оскаржити
прийняте судом рішення.
Зі слів Романа Кучера, рішення вже вступило в силу. «Останнє
засідання Апеляційного суду закінчилося на початку грудня 2018
року, і перед новим роком рішення суду вступило в законну силу.
Якийсь час перенаправлялись
документи, і наказ на виконання
судового рішення було направлено
до Житомирської міськради після
нового року – орієнтовно 8–9 січня», – розповів підприємець.
Наразі грошову компенсацію
Роман Кучер не отримав і вважає,
що міськрада і юридичний департамент маніпулюють свідомістю
людей. «Це робиться для того,
щоб не виконувати саме це рішення суду або хоча б відстрочити
його виконання для того, щоб виплата сталася, скажімо, через рік.
Ми розуміємо, що через рік вже
пройдуть місцеві вибори, і, можливо, самі чиновники, які брали
це рішення, не хочуть, щоб з них
була знята премія або частина
заробітної плати», – стверджує
підприємець.
Ми поцікавилися у нього, чи
насправді заблоковано всі рахунки
казначейства Житомирської міської
ради. «Звичайно, ні. Я ще навіть не
звертався до виконавчої служби.
Крім того, згідно з внутрішніми
інструкціями казначейства, в разі
накладення арешту блокуються
тільки допоміжні рахунки. Основні
рахунки, що забезпечують життєдіяльність міста – з яких виплачуються заробітні плати, фінансуються школи, лікарні, дитячі садки
тощо – не блокуються», – повідомив
Роман Кучер.
Виконавчий комітет направив
листа до Житомирської міськради

з проханням визначитися, з якого
саме рахунка виплатити призначену компенсацію. Міськрада, маніпулюючи тим, що заблоковані
нібито всі рахунки, звернулася
до суду з проханням відстрочити
платіж або зробити його щомісячним – тобто в будь-який спосіб не
виконувати зараз дане рішення.
При цьому саме казначейство
не заперечує проти виплати –
вільні кошти на рахунках міської
адміністрації є, і просить лише
визначитися, з якого саме рахунка
виплатити компенсацію.
Відзначимо, що баланс на депозитних рахунках Житомирської
міської адміністрації на сьогодні
становить 11 341 173, 70 гривень.
Таким чином, навіть з урахуванням відсотків з депозитних рахунків за кілька місяців вистачить
для виплати призначеної судом
компенсації.
Нам не вдалося зв'язатися зі
співробітниками фінансового та
юридичного департаментів Житомирської міської ради – практично
за добу офіційний коментар щодо
ситуації отримати так і не вдалося. Начальник планово-фінансового відділу Житомирської міської ради Ніла Борецька і зовсім
поклала трубку. Але у Фейсбуці
з'явився пост Олени Головко, яка
саме і працює в фінансовому департаменті Житомирської міської
ради, тому будемо вважати цей
пост позицією департаменту:
«Про наболіле. «Журналісти» …
перевіряйте інформацію перед
тим, як публікувати матеріали.
Щиро зичу вашим читачам підвищувати свою медіаграмотність
та не поширювати «зраду» коментарями та репостами. У Житомирської міської ради рахунки
відсутні. Є відкриті рахунки у виконавчого комітету Житомирської
міської ради. Проблеми з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутні.
Перерахування коштів міського
бюджету на заробітну плату здійснюється вчасно згідно з термінами, передбаченими в колективних
договорах та угодах».
Крім цього, на підтвердження
посту Олени Головко у Фейсбуці
на офіційному сайті Житомирської міської раді 22 січня опублікували інформацію про те, що
проблеми, пов’язані із виплатою
заробітної плати працівникам
бюджетних установ, відсутні.
Журналісти «20 хвилин» слідкуватимуть за перебігом ситуації.
Чи виплатить міськрада підприємцю майже півмільйона гривень
і наскільки швидко – читайте
згодом.
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У Житомирі відсвяткували
День Соборності України
та утворили ланцюг єдності
Руслан Мороз

Містяни утворили
ланцюг довжиною
більше 1 кілометра.
Сто років тому українці західних і східних земель об'єдналися,
підписавши Акт Злуки Української Народної Республіки
і Західно-Української Народної
Республіки. 22 січня 1919 року на
урочистому народному віче на
Софійській площі проголосили
Акт Злуки УНР і ЗУНР. Саме цього дня посол ЗУНР Логін Цегельський вручив голові Директорії
Володимиру Винниченку грамоту
Нацради ЗУНР «Про об'єднання
Західноукраїнської Народної
Республіки з Великою Східною
Україною». Згідно з угодою, жителі ЗУНР і УНР отримували гарантії демократичних прав і свобод,

а ЗУНР ставала автономією в складі об'єднаної держави. Державним
гербом новоствореної держави
став тризуб.
На жаль, в силу військовополітичних процесів в Європі
і захоплення влади більшовиками, а також в силу нездатності
керівників УНР і ЗУНР вести
єдину політику, а не відстоювати
тільки свої, регіональні інтереси,
об'єднана та незалежна українська
держава не відбулася. Незважаючи
на це, проголошення Акта Злуки
УНР і ЗУНР має найважливіше
історичне значення – він став втіленням прагнення українців мати
єдину незалежну державу і вплинув на формування і зміцнення
національної ідентичності.
22 січня у Житомирі в День
Соборності України містяни
утворили ланцюг єдності від
Свято-Михайлівського собору
до філармонії ім. С. Ріхтера. Це
один з найбільших за історію
міста ланцюг єдності довжиною

Жителі Житомирщини можуть
повторно взяти шлюб
на ювілейні дати
Відтепер повторити обряд одруження
можуть всі бажаючі
сімейні пари.
«Весілля – це завжди радісна
подія. А ювілейне весілля – вдвічі.
Проживши у парі зі своєю «половинкою» 10, 25, а то й усі 50
років, подружжя, так би мовити,
з легкої руки Міністерства юстиції України віднедавна має гарну
нагоду повторити обряд і нагадати собі про найщасливіший
день у своєму житті», – йдеться
у повідомленні Головного територіального управління юстиції
у Житомирській області.
Як інформують в управлінні,
у Житомирській області послугу повторного святкування ювілейної дати шлюбу надають усі
23 відділи державної реєстрації
актів цивільного стану (ДРАЦС).
Її можуть замовити як сімейні
пари, так і їхні рідні чи друзі.
Протягом жовтня – грудня 2018

року, відколи цей сервіс був запроваджений, можливістю «повторно
одружитися» скористалися більше
15 подружніх пар.
«Вартість такої послуги – помірна і залежить від того, який
вид обряду обирає замовник:
традиційний, європейський, за
скороченим сценарієм (176 гривень), індивідуальний (обійдеться
у 579 гривень) чи взагалі за межами відділу ДРАЦС (понад 700
гривень). У вихідні та святкові
дні заплатити за обряд треба
трохи більше», – наголошують
у Головному територіальному
управлінні юстиції у Житомирській області.
Церемонія відбувається з усіма
необхідними атрибутами, що дають сімейним парам можливість
поринути думками у день власного весілля, з урочистими обітницями одне одному, обміном обручками, музичним супроводом
та з весільним рушником. А крім
того, подружжя знову отримає
свідоцтво про шлюб, однак уже
з позначкою «повторно».

у понад один кілометр. Хвилиною
мовчання та покладанням квітів
до пам'ятника Героям Небесної
Сотні житомиряни вшанували
пам'ять полеглих за незалежність
України. Учасники заходу разом
із військовими та оркестром про-

йшли урочистою ходою «шляхом»
ланцюга до філармонії, перед
будівлею якої було зачитано Універсал Директорії УНР, що був
проголошений 22 січня 1919 року.
Після цього присутні спільно виконали Гімн України.

Житомиряни просять
владу перевірити
якість питної води,
яка реалізується
у пунктах продажу
Анастасія Ліберман

Відповідний електронний документ
опублікували на порталі онлайн-петицій
14 січня.
Автор ініціативи Олександр
Вакульчук пропонує місцевій
владі зобов’язати підприємців встановити касові апарати
в місцях продажу води, а також
мати усі дозвільні документи на
продаж і реалізацію води, які
будуть у вільному доступі для
житомирян.
«Тривалий час здійснюється
продаж питної води у м. Житомирі, проте жодного дозвільного документу в приміщеннях
продажу немає, за винятком

деяких сертифікатів води. Пропоную зобов’язати продавців
суб'єктів господарювання питної води встановити касові апарати в місцях продажу води,
висвітлити в місцях продажу
всі дозві льні документи на
продаж та здійснення господарської діяльності, а місцевій
СЕС здійснити перевірки всіх
пунктів продажу води на ї ї
якість та безпечність», – йдеться
у тексті петиції.
З моменту публікації електронний документ підтримало 50 житомирян. Збір підписів триває.
Аби ініціатива була розглянута
місцевою владою, вона протягом
3 місців має набрати не менше
ніж 250 підписів.
Нагадаємо, у листопаді 2018
року житомиряни вимагали, аби
чиновникам та депутатам міської
ради не купували бутильовану
питну воду за кошти місцевого
бюджету.

КОЛОНКА
Домашнє насильство
стоп: як каратимуть
кривдників?
(Продовження. Початок
у № 1 від 16 січня 2019 р.)
З 11 січня набрали чинності зміни до Кримінального та
Кримінального процесуального
кодексів України, які посилили
відповідальність за домашнє насильство. Про головні новації,
в межах проекту «Я маю право!»,
розповіли фахівці Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
у Житомирській області.
Примушування до аборту без
добровільної згоди потерпілої
особи карається обмеженням
волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до 3
років або без такого.
Примушування особи до вступу в шлюб або до продовження
примусово укладеного шлюбу,
або до вступу у співжиття без
укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або
спонукання з цією метою особи
до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій вона
проживає, караються арештом
на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років,
або позбавленням волі на той
самий строк.
У статтях 152 «Зґвалтування»
та 153 «Сексуальне насильство»
закріплено оновлений підхід до
злочинів проти статевої свободи
та статевої недоторканості особи,
запроваджено концепцію «добровільної згоди». Зґвалтування
карається позбавленням волі на
строк від 3 до 5 років, сексуальне
насильство – до 5 років. Вказані
злочини, вчинені повторно або
щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи,
з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких
відносинах, або щодо особи
у зв’язку з виконанням цією особою службового, професійного або громадського обов’язку,
або щодо жінки, яка завідомо
для винного перебувала у стані
вагітності, карається за зґвалтування на строк від 5 до 10 років,
а за сексуальне насильство – від
3 до 7 років позбавленням волі.
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Політична позиція

Олег Ляшко відвідав вихованців
Центру соціально-психологічної
реабілітації «Сонячний дім» у Житомирі
Анастасія Ліберман

До діточок лідер
Радикальної партії
в рамках робочої
поїздки завітав з подарунками, увагою та
настановами, яких не
вистачає соціально
незахищеним найменшим українцям.
Дітвора із захопленням розповідала нардепу про свої плани
на майбутнє. Зі свого боку Олег
Ляшко побажав вихованцям центру гарно навчатись, йти до мети
та головне – зростати в щасливій
родині з люблячими батьками.
Народний обранець свого часу
виховувався в інтернаті, тому, як
ніхто, знає, чого потребують діти
таких закладів.
«Я теж колись був у дитячому
будинку, а сьогодні бачите, який
дорослий, і ще й кажуть розумний. Я бажаю, щоб у вас теж все

було добре, і ніколи-ніколи не
опускайте руки, і все буде у вас
добре, зрозуміли чи ні? І добре навчайтеся», – звернувся Олег Ляшко.
Мерами, депутатами та поліцейськими, за словами дітей,
хочуть у майбутньому стати вихованці центру «Сонячний дім». Робочі професії осовоювати бажання
ніхто не виявив, на це звернув свою
увагу народний обранець.

«От бачите, ніхто з них не
хоче бути столярем, мулярем,
металургом, шахтарем, будівельником. Все через невеликі зарплати. Кожен хоче десь чи мером,
чи поліцейським, чи депутатом,
чи президентом. А для того, щоб
відновити економіку й відновити
країну, треба трудові кадри, які
будуть отримувати достойну зарплату, на яких і збудуємо країну. За

той час перебування в інтернаті
я вже права тракториста отримав,
столяра отримав навички, тому
що було трудове навчання. Оцим
діточкам теж потрібно давати такі
навички, щоб вони потім могли
заробляти собі на життя. Я їжджу
до таких закладів, щоб діти бачили на моєму прикладі, що в них
є можливість всього добитися», –
сказав Олег Ляшко.
Лідер Радикальної партії зазначив, що головна проблема
сирітства у країні – прогресуюча
бідність.
«Як ви думаєте, звідки те сирітство береться? З бідності. Тому
ключове завдання держави – це
подолання бідності. Як би добре
не було в цьому соціальному будинку, а видно, що діти доглянуті,
але найкраще – вдома. У вас всіх
все буде добре, і сім’я буде, і все,
коли ви будете вірити в себе, добре
навчатиметесь, то доб’єтесь всього.
Я в вас вірю, завжди підтримую,
саме тому я сьогодні до вас і приїхав», – розповів Олег Ляшко.
Не оминув увагою Олег Ляшко
і працівників центру «Сонячний
дім». Лідер Радикальної партії подарував жінкам квіти та подякував

за доброту, тепло й ніжність, яку
вони кожного дня дарують діткам
закладу. Нардеп додав, що особисто добивається підвищення
заробітної плати соціальним
працівникам, аби вони також почували себе комфортно у державі.
«Я щиро дякую усьому колективу цього центру, ви робите
надзвичайно важливу справу.
Можна сказати, що саме у ваших
руках доля цих дітей, адже вони
вірять у вас і вірять вам, тут вони
доглянуті, їм спокійно і комфортно. Це саме те, чого багатьом не
вистачало у рідних домівках. Ви
щоденно віддаєте частинку себе
дітям, і будьте впевнені: цю доброту, тепло, ласку вони пронесуть
через роки і будуть вдячні вам за
все. Це – велика праця, яка має
гідно оплачуватися, і ми будемо
робити усе залежне від нас, щоб
так і було. Я доб’юсь, аби ви отримували достойну зарплатню та
хороші умови життя в країні», –
наголосив Олег Ляшко.
Наприкінці зустрічі політик
дізнався про потреби та проблеми
закладу, які пообіцяв працівникам
центру вирішити у найкоротші
строки.

Матеріалами та оформленням буде займатися музей історії
ремесел «Ремісничий двір», і це
буде вважатися частиною експозиції нашого музею. Ми плануємо при погодженні з містом
робити тимчасові експозиції на
різні теми, які змінюватимемо
кожні півроку-рік. Може, будуть
ще якісь історичні теми, ми все це
відображатимемо в інсталяціях.
Легенд багато, й кожен зможе
відкрити для себе щось нове, але
так чи інакше, це буде історія на-

шого міста. Може, ми зможемо
знайти якісь прізвища людей, що
мешкали в цих будинках, які їм
належали, якісь факти з їхнього
життя. Над цим ми працюємо
разом з Григорієм Павловичем
Мокрицьким. Відкриття плануємо зробити, коли трошечки
потеплішає, щоб ми змогли закінчити роботи над експозицією. Там великий об'єм роботи,
і містянам та гостям Житомира
буде цікаво дивитися на частинку
історії нашого міста.

Несподівані новини про
житомирське провалля
Руслан Мороз

Наші читачі неодноразово цікавилися,
коли ж нарешті відкриють локацію над
проваллям на Великій
Бердичівській.
Раніше ми повідомляли про
те, що практично два роки тому,
у жовтні 2016 року, на Великій Бердичівській під час реконструкції
тротуарів у підземелля провалився екскаватор.
Нагадуємо, тоді краєзнавець
Георгій Мокрицький розповів, що
підземелля є технічним підпіллям триповерхового будинку ХІХ
століття та значної історичної цінності не має. Але житомирянам
захотілося теж мати якусь «цікавинку» в місті, тож знайдене підземелля збиралися облаштувати
на кшталт оглядового майданчика.

У березні 2017 року депутати вирішили не проводити археологічні
дослідження підземелля та виділили кошти на проект накриття.
На сесії міської ради було вирішено це питання, всі комісії підтримали питання щодо виділення
коштів на закриття провалу.
Наприкінці минулого року начальник управління капітального
будівництва В’ячеслав Глазунов
розповідав, що практично всі
роботи виконані, а після того, як
змонтують скло, буде поставлена
огорожа та підключено електроосвітлення.
На сьогодні (23 січня – ред.) ми
бачимо, що скло вже встановлено,
але дошки не зняті.
Спеціаліст управління капітального будівництва Олександр
Діхтяр поінформував:
– В зв'язку з тим, що внизу
в проваллі вирішено зробити
тематичну експозицію для того,
щоб було цікаво, закінчення робіт
трошки відкладається. Скоріше
за все, відкриття буде, коли стане
тепліше.

Цікавий коментар надав нашому виданню директор та засновник народного музею історії
ремесел «Ремісничий двір» Федір
Євтушенко:
– Ми зараз робимо там інсталяцію купецького підвалу – погребу. Насправді там так і було,
там були купецькі будинки. Тому
в інсталяції будуть діжки з вином,
пивом, посуд приблизно того часу.
Трошки грошей буде старих, які
зберігалися в таких місцях. Ймовірно, буде манекен з киркою та
іншим інструментом, тому що
існує легенда, навіть історичний
факт, що з цього боку вулиці до
казначейства, де зараз приміщення коледжу, робився підкоп.
Ми зробимо фігуру людини, яка
збирається копати підземний хід.
Ідея з'явилася спільно з головним архітектором міста Житомира Юрієм Безбородовим, відомим
краєзнавцем Георгієм Мокрицьким, який дуже багато розповів
про цю добу історії нашого міста,
та музеєм «Ремісничий двір». Це
колективна ідея та робота.
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Здоров'я

У МОЗ спростували інформацію щодо
нових правил виклику швидкої допомоги
Відповідь на фейкову інформацію щодо
нових правил виклику
«швидкої» опубліковано на офіційному
сайті МОЗ.
«Деякі ЗМІ оприлюднили
інформацію про те, що начебто
з 1 січня 2019 року в Україні діють
нові правила виклику екстреної
допомоги. Зокрема, стверджували, що екстрену допомогу розділили на швидку та невідкладну
допомогу, і викликати ці служби
необхідно за різними номерами
телефонів – 103 і 112 відповідно.
Спростовуємо неправдиву інформацію, розповсюдження якої є
особливо небезпечною. Адже це
вводить в оману українців щодо
шляхів звернення за необхідною
медичною допомогою і може стати причиною самолікування та
настання тяжких наслідків для
здоров’я», – наголошують у МОЗ
і нижче наводять факти, як же насправді працює швидка допомога

у 2019 році.
Правдиві факти про роботу
швидкої допомоги у 2019 році:

якими можна викликати медиків
або скористатись переадресацією
виклику з номеру 103. Зазвичай
це місцеві номери і в жодному
випадку – не номер 112. Крім
того, якщо йдеться про неекстрений виклик у робочий час
медичного закладу первинної
допомоги, можна звернутись до
свого сімейного лікаря.

1. Правила виклику
екстреної медичної
допомоги затверджені
Наказом МОЗ від 1 червня
2009 року № 370.
Зміни до цього нормативного
акту не вносились, він є чинним
на сьогоднішній день, і саме ним
керуються диспетчери швидкої
допомоги, приймаючи виклики.

2. Бригади «швидкої»
надають допомогу
у випадках, коли
існує безпосередня загроза
життю та здоров’ю людини.
Існує перелік симптомів, які
можуть свідчити про необхідність
екстреної допомоги. Це, наприклад, раптовий розлад дихання,
знепритомлення, біль у ділянці
серця, значна зовнішня кровотеча
тощо. У таких випадках необхідно

викликати швидку допомогу за
єдиним номером 103. Бригада
екстреної медичної допомоги має
прибути на місце події у містах –
протягом 10 хвилин, у населених
пунктах поза межами міста – протягом 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.

3. Так звана «служба

невідкладної допомоги»
є однією з опцій надання
медичної допомоги
вдома в пацієнта.
Рішення про її створення
та підтримку приймає місцева
влада. В тих регіонах, де працює
така служба, є окремі номери, за

4. Якщо на регіональному
рівні не визначений
механізм надання медичної
допомоги в неекстрених
випадках, до таких
пацієнтів виїжджають
бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги
протягом 1 години
з моменту отримання
звернення.
Наприклад, йдеться про такі
стани, які не загрожують життю,
як незначне підвищення температури чи тиску без додаткових
симптомів, випадки загострення
хронічних хвороб тощо.

Кір наступає –
лише вакцинація може захистити
Небезпечна хвороба забирає життя
українців.
За оперативними даними
Центру громадського здоров’я
МОЗ України, за 3-й тиждень
2019 року на кір захворіли ще
3 450 людей – 1 502 дорослих та
1 948 дітей. Щеплення – єдиний
надійний захист від кору, навіть
якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.
Минулого тижня від ускладнень кору померло троє українців. МОЗ України висловлює
співчуття рідним.
За г а лом ц ь ог о р ок у в і д
ускладнень кору померло вже
п’ятеро людей. У 2018 році кір
забрав 16 життів.
Із 28 грудня 2018 р. до 18 січня
2019 р. на кір в Україні захворіли
вже 8 498 людей – 3 537 дорослих
та 4 961 дитина. У загальних цифрах найвищі показники захворюваності у Львівській (загалом 1 559
людей: 544 дорослі та 1 015 дітей),
Рівненській (827: 257 дорослих та
570 дітей), Вінницькій (813: 341
дорослий та 472 дитини), Хмель-

ницькій (629: 332 дорослі та 279
дітей) областях та м. Київ (673: 356
дорослих та 317 дітей).
Найчастіше хворіють діти,
які не отримали другу дозу КПК
вчасно. У рамках посиленої імунізації станом на 17 січня частка
дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить

58,1% (найменше – у Черкаській,
Чернівецькій, Тернопільській,
Івано-Франківській та Закарпатській областях). А частка тих
дітей, які надолужили дві дози,
іще менша – 47,6% (найменше –
у Чернігівській, Тернопільській,
Чернівецькій, Закарпатській та
Івано-Франківській областях).

Ризик захворіти збільшується
і через перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже
важливо, щоб діти були вчасно
щеплені за Календарем профілактичних щеплень.
МОЗ України ініціювало надзвичайні заходи для захисту від
кору. У січні у Львівській області
розпочато фактично спецоперацію для підвищення рівня імунізації дітей від 6 до 18 років, які
пропустили планові щеплення
з будь-яких причин. Надзвичайні
заходи з імунізації дітей, що розпочнуться у школах Львівської
області вже у другій половині лютого, заплановано також в інших
областях України.
Міністерство охорони здоров’я
закликає батьків обов’язково
вакцинувати дітей відповідно
до термінів Календаря щеплень
і якомога швидше надолужити
щеплення, якщо пропустили
планову вакцинацію. Вакцинуватися за Календарем і надолужити пропущені щеплення
можуть безоплатно усі діти до
18 років, а також дорослі з груп
ризику – військові, учасники ООС,
студенти, освітяни і медики. Іму-

нізація є питанням національної
безпеки, оскільки здоров’я українців – усіх разом і кожного зокрема – залежить від рівня охоплення
щепленнями у країні.
Якщо ви контактували із хворим на кір, убезпечити чи значно знизити ризик захворювання
може вакцинація. Зверніться до
свого лікаря – терапевта чи сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору
і чи треба вам зробити щеплення
якнайшвидше.
Станом на 17 січня 2019 р.
в Україні наявні 933 352 дози
вакцин проти кору, паротиту
і краснухи виробництва Бельгії
та США.
Перевірити кількість вакцин
у вашій області можна у таблиці
на сайті МОЗ. Якщо у кабінеті
щеплень кажуть, що вакцини
немає, зверніться до головного
лікаря медзакладу для з’ясування
причини. Якщо головний лікар
не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/
управління охорони здоров’я у вашій області.
За матеріалами пресслужби МОЗ України
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Рішення про перехід Власники «євроблях» ще
до ПЦУ прийматиме місяць можуть розмитнювати
громада, а не церква авто з 50-відсотковою
знижкою на акциз
Голова Верховної
Ради України Андрій
Парубій підписав
18 січня закон № 4128Д щодо зміни релігійними громадами
підлеглості.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Андрій Парубій підписав законопроект «Про внесення змін до
деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та
процедури державної реєстрації
релігійних організацій зі статусом
юридичної особи)» у залі Верховної Ради.
Тепер документ має підписати
Президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, Верховна Рада
України прийняла закон про
внесення змін до деяких законів
України (щодо підлеглості релі-

гійних організацій та процедури
державної реєстрації релігійних
організацій зі статусом юридичної
особи) № 4128/Д.
На засіданні Комітету з питань
культури і духовності було прийнято рішення про затвердження нової редакції законопроекту
№ 4128 (щодо зміни релігійними
громадами підлеглості). 20 грудня
Верховна Рада ухвалила внесення
змін до Закону «Про свободу совісті
та релігійні організації» щодо назви
релігійних організацій за номером
5309. Відтепер церква, яка є частиною чи управління якої здійснюється з держави-агресора, повинна
відображати це у власній назві.
До слова, на Житомирщині
вже 4 громади перейшли до ПЦУ.
Першою була релігійна громада
с. Ворсівка Малинського району.
19 грудня голова Житомирської
ОДА Ігор Гундич повідомив, що
ще 3 громади перейшли до ПЦУ –
с. Кишин Олевського району, м.
Андрушівка, с. Павлівка Пулинського району.

За весь 2018 рік у
корупціонерів конфіскували 5 тисяч доларів
У планах уряду
було повернути 4,7
мільярда гривень,
натомість вдалося отримати лише
140 тисяч гривень.
Упродовж 2018 року за рішенням суду у корупціонерів до
бюджету конфіскували 140,6 тисячі гривень, що за курсом Національного банку на кінець року
складає 5010 доларів США.
Про це повідомляє голова експерт ної орган ізац і ї
StateWatch Гліб Канєвський, посилаючись на лист Державної
казначейської служби.
Дані кошти отримані за бюджетною статтею, яка включає
як конфісковані напряму кошти,
так і кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого
за рішенням суду за вчинення
корупції.
Загалом до кінця року уряд
планував повернути до бюджету
4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами саме у корупціонерів. Ці кошти впродовж минулого року мали бути витрачені на

децентралізацію, ремонт доріг
та створення єдиної системи
авіаційної безпеки.
«Дана стаття конфіскації
статків у корупціонерів з 2015
року окремо вносилася в бюджет, щоб суспільство могло
проконтролювати ефективність
повернення коштів Януковича», –
пояснює Канєвський.
«В бюджеті на 2019 рік така
стаття зник ла. Це зроблено
умисно, щоб перед виборами
не можна було порах у вати,
скільки реально відібрали у експрезидента», – зазначає він.
Разом із тим, за інші злочини, які не пов’язані з корупцією,
за рік конфіскували більше 78
мільйонів гривень.
Зокрема, від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів надійшло 13
мільйонів гривень, від реалізації
конфіскованого майна за матеріалами усіх інших правоохоронних
органів – 3,8 мільйона гривень.
Національної та іноземної
валюти за матеріалами митних
органів конфіскували майже
на 37,6 мільйона гривень, а за
матеріалами правоохоронних
органів – 23,6 мільйона гривень.
«Українська правда»

Українці масово кинулися розмитнювати
автомобілі на іноземній реєстрації.
З 00 годин 25 листопада 2018
року набрали чинності закони
України № 2611-VIII та 2612-VIII,
якими запроваджено порядок
митного оформлення автомобілів,
встановлено нові ставки акцизного
податку, а також посилена відповідальність за недотримання
вимог законодавства під час використання автомобілів на іноземній
реєстрації.
Житомирська митниця ДФС
працює за подовженим графіком
роботи структурних підрозділів,
які здійснюють митне оформлення транспортних засобів у Житомирі, Новограді-Волинському,
Бердичеві та Коростені.
Працюють телефонні лінії «Запитай у митниці» для громадян
з питань митного оформлення
ввезених транспортних засобів:
+38 (0412) 426 318, +38 (0412) 418 946,
+38 (0412) 418 284,+38 (094) 914 84 82.
У травні українців, які не встигли розмитнити авто, чекає неприємний сюрприз, адже через 180
днів після набуття законом чиннос-

ті вводяться драконівські штрафи
і посилений контроль. Якщо раніше без причини поліція не могла
зупинити машину на єврономерах, у цьому році правоохоронці
отримають доступ до інформації
про те, як довго машина перебуває на території країни, і будуть
зобов'язані зупиняти порушника.
Які штрафи вводять:
• за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;

• повторне протягом року
водіння «євробляхи» – 17 000 грн
і заборона на водіння протягом
року;
• якщо затримав розмитнення
на термін до 1 доби – 170 грн;
• якщо затримав від 1 до 10
діб – 340 грн;
• якщо затримав від 10 до 20
діб – 8 500;
• від 20 до 30 діб – 85 000 дол.;
• від 30 діб – 170 000 грн.

Нацбанк припинив друк
купюр від 1 до 10 гривень
та випустив відповідні монети
Руслан Мороз

Ще навесні минулого року Національний
банк України повідомив, що припиняється друк купюр від 1 до
10 гривень.
На зміну їм мають прийти монети. Гаманці українців стануть
важчими за рахунок збільшення
в них металу. Тоді Національний
банк України (НБУ) повідомив, що
припиняє випуск паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень
і випускає відповідні монети. Але
втілення цього рішення набрало
обертів з початку нового року.
Монети вводилися в обіг по-

етапно: першим етапом – з 27 квітня 2018
року були введені в обіг
монети номінальною
вартістю 1 і 2 гривні.
А з нового року почався
другий етап – вводяться
монети номінальною
вартістю 5 і 10 гривень.
«Українці зможуть
розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів
необмежений період часу – доки
монети поступово не замістять
банкноти в обігу. Тобто паперові
гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривні
будуть в обігу паралельно з металевими, до останньої паперової
гривні. Вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень
Національний банк не буде, але
припинить друкувати ці банкноти
і додатково поповнювати ними

грошовий обіг», – повідомили
в НБУ.
Крім того, у банку додали, що
вирішили припинити карбувати
монети дрібних номіналів: 1, 2, 5
і 25 копійок.
У НБУ оголошують, що таке
рішення не означає підготовку
до інфляції, котру у 2019 році
очікують вдвічі меншою, ніж
торік. Банкіри запевняють, що
задля стабільності вже накопичили достатню кількість золотовалютних резервів.
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Житомирщина – на 2-му місці як регіон
з найдешевшим соціальним кошиком
Наша область – друга після Тернопільської.
Соціальний кошик – це усі
продукти, які вважаються соціально важливими та ціни на які підлягають моніторингу Держстату.
За офіційними даними на початок
грудня 2018 року, найдорожчий
соціальний кошик був у Києві та
він коштував 1302 грн. Відповідну
статистику оприлюднив на своїй
сторінці у Фейсбук генеральний
директор Української асоціації
торговельних мереж Олексій Дорошенко. А найдешевший можна
було зібрати в Тернопільській області за 1085 грн. Різниця у вартості – 217 грн, або 21%. Але різниця
в середній заробітній платі між
найдорожчим та найдешевшим
регіонами складає 87%. Киянин

у середньому в листопаді заробляв
13900 грн, а житель Тернопільщини – 7400 грн. Тому працюючий
киянин усе одно має більш високий рівень життя порівняно
з людиною з Тернопілля.
Нагадаємо, що до соціального
кошику входить тридцять один
продукт, а саме: по кілограму
пшеничного хліба з борошна
вищого та першого ґатунку, житнього хліба, рису, манки, гречки,
ячної крупи, пшона, макаронів,
пшеничного борошна, цукру,
яловичини, свинини, сала, філе
і тушки курятини, вареної ковбаси, мороженої риби, сметани,
кисломолочного сиру, яблук, капусти, цибулі, буряку, картоплі
та моркви, 0,5 кілограма батону,
200гр вершкового масла, по літру молока, соняшникової олії
та десяток яєць.
Рейтинг топ‑5 регіонів із
найдорожчим соціальним ко-

шиком виглядає так: 1. Київ –
1302 грн. 2. Київщина – 1228 грн.
3. Закарпаття – 1217 грн. 4. Херсонщина – 1195 грн. 5. Буковина –
1191 грн.
ТОП‑5 регіонів із найдешевшим кошиком: 1. Тернопільщина – 1085 грн. 2. Житомирщина –
1117 грн 3. Львівщина – 1125 грн.
4. Дніпропетровщина – 1128 грн.
5. Чернігівщина – 1130 грн. І хоча
в столиці одразу сім продуктів
із цього набору мають найвищу
в країні вартість, а Київщина лише
два – вони опинились поряд в рейтингу регіонів із найдорожчими
продуктами в Україні. Вартість
усіх видів м’яса, риби та ковбаси
складає майже половину від соціального кошику, тому там де
найдорожче м'ясо та риба – там
люди й найбільше витрачають
на продукти. А в Тернопільській
області, навпаки, уже давно найдешевше м'ясо та сало.

Жителі Житомирщини
з інфарктом у критичній
ситуації отримують
безоплатні стенти
Пацієнти, які потребують негайного
стентування, отримують конструкцію від
держави.
За повідомленням Міністерства
охорони здоров’я, загалом по Україні створили вже 34 реперфузійних
центри. На Житомирщині наприкінці 2017 року відкрили перший
в області такий кардіоцентр. Кожне
реперфузійне віділення працює
в режимі «24/7/365».
МОЗ України інформує, що
у кожному із цих медзакладів абсолютно всі пацієнти з гострим
інфарктом міокарда із елевацією
сегменту ST (коли від оперативного
втручання і встановлення стенту залежить життя людини) отримують
стент безоплатно.
Таких випадків в Україні щороку стається близько 20 тисяч. Минулого року за кошти держбюджету
МОЗ України закупило близько
24 тисяч якісних стент-систем
американського та європейського
виробництва. Повністю потребу
в стент-системах для пацієнтів, які
потребують негайного стентування,

держава покриває вперше за всю
історію незалежної України.
Ще кілька років тому існувала проблема з наявністю стентів
в тій чи іншій області. З 2017 року
їх розподіляють відповідно до
середньорічних потреб кожного
реперфузійного центру. На сьогодні
в Україні 34 центри, що працюють
в режимі «24/7/365» і ще 6 відділень,
що приймають пацієнтів, але не
цілодобово.
На Житомирщині наприкінці
2017 року відкрили сучасний інфарктний центр, аналогів якому
до цього в області не було. За рік
роботи лікарям вдалося врятувати
415 життів. 265 операцій провели
при гострому інфаркту, втричі
зменшилася смертність.
«Відкриття такого інфарктного
центру – це прорив надання медичної
допомоги в Житомирській області.
Аналогів у нас немає і не було. Зараз
завдяки центру змінилася якість надання медичних послуг та допомоги.
Втричі зменшилася смертність від
гострого інфаркту міокарда»,– наголошує головний лікар Житомирської
обласної клінічної лікарні ім. О. Гербачевського Богдан Леськів.
Наразі тривають ремонтні роботи з облаштування приміщення,

де буде розміщений вже другий
в області ангіограф. У 2018 році, як
і обіцяв голова Житомирської ОДА
Ігор Гундич, для Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Гербачевського придбали другий
ангіограф – сучасний апарат для
діагностики та лікування патологій
судин людського організму.
Довідково. Реперфузійний
центр – це відділення у закладі
охорони здоров’я, де безоплатно
проводять коронарне стентування
(відновлення кровотоку по артерії
серця) при гострому інфаркті міокарда. Міністерство разом із Урядом працює над тим, аби відкривати нові кардіоцентри із сучасним
обладнанням і таким чином розширювати реперфузійну мережу.
На це в державному бюджеті на цей
рік виділено 150 мільйонів гривень.
У результаті всі ці зміни приносять хороші результати. Так, за
даними Асоціації інтервенційних
кардіологів України, у 2017 році
у нових українських реперфузійних центрах показник смертності
знизився майже втричі, ніж в цілому по Україні (4,6% проти 12,5%
відповідно)
За матеріалами пресслужби Житомирської ОДА

У житомирському
гідропарку
знайшли знесилену
і поранену рись

Тварину планують
передати до Рівненського зоопарку.
У понеділок, 21 січня, до
Державної екологічної інспекції
Поліського округу звернулись небайдужі громадяни, які повідомили, що на території Комунальної
установи «Обласного медичного
центру вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради
бачили поранену рись. Про це
повідомила Державна екологічна
інспекція Поліського округу.
Державні інспектори з охорони навколишнього природного
середовища Поліського округу
відреагували негайно і спільно
з працівниками Центру захисту
тварин м. Житомира виїхали
ловити червонокнижну тварину,
чим намагались захистити жи-

томирян від ймовірного нападу
дикої тварини. Після виїзду на
місце на території вищезазначеного центру було виявлено знесилену рись. При візуальному
огляді тварини було встановлено
пошкодження правої передньої
кінцівки, в зв’язку з чим прийнято
рішення про огляд тварини лікарем-ветеринаром.
Рись доставили до спеціалістів
ветеринарного факультету Житомирського агроекологічного університету, які надали кваліфіковану допомогу, а також дійшли до
висновку, що дана тварина довгий
час утримувалась в домашніх умовах, мала малорухливий спосіб
життя, тому пристосуватись до
існування в природних умовах їй
буде важко. Керівництвом Державної екологічної інспекції Поліського округу вирішено питання
щодо розміщення даної тварини
в Рівненському зоопарку. Після
нетривалого відпочинку, рись буде
доставлено в зоопарк, про що Інспекція прозвітує згодом. Нагадуємо, що за незаконне утримання
диких та червонокнижний тварин
передбачена адміністративна та
кримінальна відповідальність.
Довідково: За даними обліків
мисливських тварин, на території
Житомирської області нараховується 34 особини рисі.
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Актуально

До Міжнародного дня пам'яті
жертв Голокосту
Руслан Мороз

Генеральна Асамблея Організації
Об'єднаних Націй
1 листопада 2005 року
прийняла резолюцію, в якій визначила
27 січня Міжнародним днем пам'яті
жертв Голокосту.
Голокост – масове знищення
нацистами єврейського населення
Європи. У приблизному перекладі з грецької це слово означає
«катастрофа». 60 відсотків єврейського населення Європи піддалися систематичним переслідуванням і знищенню в Німеччині
і на захоплених нею територіях
в 1933–1945 роках.
Дату 27 січня обрали невипадково, саме цього дня у 1945 році
війська визволили найбільший
з гітлерівських концтаборів Освенцим (Аушвіц-Біркнау), розташований в 70 кілометрах від Кракова.
Всього у фашистських таборах
смерті було знищено шість мільйонів євреїв і мільйони людей
інших національностей.
Нацистська окупація Житомирської області тривала з 2 липня 1941 р. до 12 листопада 1943 р.
та з 18 листопада до 13 грудня 1943
р. Повністю територія краю була
звільнена від німецьких військ
31 грудня 1943 р. У 1941–1943 рр.
Житомирська, північні райони
Вінницької (разом із м. Вінниця)
областей та південні райони Поліської області БРСР (із м. Мозир)
входили до складу генерального
округу «Житомир» з центром
у місті Житомир. Неподалік траси
Житомир-Вінниця, на території
сучасного селища Гуйва, розміщувалася штаб-квартира райхсфюрера СС Генріха Гіммлера – «Хегевальд». Його охороняла елітна
військова частина СС – «Велика
Німеччина», що дислокувалася
на території округу.
Основним об’єктом нацистського терору на території Житомирської області, як і в інших
регіонах України, було єврейське
населення, що за радянським
переписом 1939 р. становило тут
125 тис. осіб (7,4% від загальної
кількості населення). У перші
місяці німецької окупації округу
услід за передовими частинами
вермахту прибули спеціальні
підрозділи СС, поліції та айнзацкоманди СС, які розпочали
«остаточне вирішення єврей-

ського питання». Більшість євреїв,
що залишилися на окупованій
території Житомирщини, були
розстріляні восени 1941 р., деяка
частина – у 1-ій пол. 1942 р. і невелика кількість у 1943 р. На думку
дослідника Голокосту на території України Дітера Поля, «події
в Житомирі чітко показують перехід від вибіркового вбивства до
політики повного винищення».
За даними історика О. Круглова,
загалом у 1941–1943 рр. на території Житомирської області було
знищено понад 55 тис. євреїв. Водночас, за даними американської
дослідниці Венді Лауер, з літа 1941
р. по осінь 1943 р. німці та місцеві
колаборанти вбили на території
генерального округу «Житомир»
до 180 тис. євреїв.
Найбільш масовими були
страти євреїв у серпні-жовтні 1941
р. На цей період припадає приблизно 3/4 від загальної кількості
жертв масових вбивств (до 40 тис.
осіб). Протягом 1-ї пол. 1942 р. єврейське населення регіону було
практично ліквідоване. У 1943
р. були розстріляні тільки висококваліфіковані робітники та
ремісники.
Основною технологією вбивства єврейського населення був
розстріл. Зазвичай такі страти
проводились на околиці або за
межами населених пунктів – на
полях, лісових галявинах, болотах,
ярах, траншеях та кар’єрах. Спочатку розстрілювали, як правило,
чоловіків, згодом – жінок з дітьми.
Кваліфікованим робітникам, ремісникам, лікарям на деякий час
зберігали життя, але їх теж чекала
така ж доля.
Але найбільш планомірне і загальне пограбування євреїв стало
можливим після того, як євреїв
стали зганяти в гетто.
Переселення в гетто був насильницьким. В гетто входило
кілька вулиць або окремих будинків, це залежало від кількості

євреїв, зігнаних туди. Іноді євреїв
переселяли з вулицю на вулицю.
Так, в Радомислі Житомирської
області євреїв переселяли кілька разів, але при цьому не дозволяли нічого брати з собою.
Гетто зазвичай було обгороджено
колючим дротом, і були єдині ворота, його охорону здійснювали
місцеві поліцейські.
Гетто в Житомирі було розташоване у центральній частині
міста на вулицях Чуднівській,
Острозькій та Кафедральній і огороджене колючим дротом, охоронялось поліцією. Під загрозою
розстрілу в’язням наказали носити
жовті нашивки на грудях або білі
пов’язки на руці із зображенням
шестикутної зірки. Загалом тут
утримували 35 тисяч осіб.
Про умови перебування у житомирському гетто згадувала
І. Пресман, яка пережила Голокост: «Наприкінці серпня… житомирська комендатура створила
міське єврейське гетто. Протягом
десь десяти днів по всьому місту
збирали залишки єврейського
населення, тисячі євреїв зганяли
у район річки Кам’янки… Виключно діти, жінки, люди похилого віку – перелякані, кволі
і хворі. Їх викидали з домівок,
дозволяючи брати з собою тільки
мінімум речей та їжі, безжалісно
били, збирали у величезні колони і випроваджували до місця
концентрації. Поселили в старих,
опустілих оселях… Німці сподівалися спровокувати масовий мор
від нестачі їжі і швидко поширюваної інфекції… Житомирське
єврейське гетто було повністю
ізольоване від міста військовими
кордонами. Таким чином, практично виключалося нормальне
постачання жителів гетто продуктами харчування. Їжу добували
з ризиком для життя: підкупляли
охоронців, таємно пробиралися за
межі резервації, встановлювали
зв’язки з містом. Але це не ряту-

вало від голоду. Голодна смерть
зробилася типовим явищем. Незабаром через антисанітарію почалися епідемії. Фашисти досягли
поставленої мети: населення гетто
зникало на очах…».
У Рогачові Житомирської області зібрали молодь для роботи
на торфорозробках, а батькам сказали, що їх будуть розстрілювати.
Поліцейські зажадали викуп – золото і дорогі речі. Але євреї вже
були настільки пограбовані, що не
змогли нічого дати. Всі заарештовані були розстріляні.
У другій половині 1942 р. нацистська влада вирішила навести
свій порядок у пограбуванні євреїв. 7 вересня 1942 р. рейхміністр
по зайнятим східним областям
направив указ рейхкомісарам
Остланд і України про облік та
реалізацію рухомого майна, яке
належало євреям, радянській
державі. У цьому документі, зокрема, говориться, що в німецькі
руки «потрапила велика кількість
рухомого майна, переважно з єврейської власності».
Це майно євреїв було зібрано
під час вступу нацистів у міста
і містечка окупованої території,
а також під час перебування євреїв в гетто. Далі пограбування
тривало при знищенні євреїв. Зазвичай перед розстрілом євреїв
оголошували про те, що вони
переселяються на нове місце проживання, а тому повинні взяти
тільки цінні речі. При цьому вказувалася вага речей, які можна
взяти з собою. Але це був обман.
Євреїв просто вели на знищення.
Коли їх гнали на страту, за ними
їхали порожні машини або вози,
які після акції вивозили відібрані
речі. Перед розстрілом, як відомо, змушували роздягатися. Це
не тільки для того, щоб забрати
одяг і все, що могло бути заховано
під ним. Це було й психологічним
тиском; адже голий не чинить
опір. Під час акції наказували
здавати всі цінності, які були
у євреїв, німецькому офіцерові.
У живих перед розстрілом виривали золоті зуби. Важливо звер-

нути особливу увагу не тільки на
те, що пограбування і знищення
євреїв йшли одночасно, але й на
те, наскільки жорстоким було
саме знищення.
Перший розстрі л євреїв
у Житомирі відбувся 19 липня
1941 р. Тоді загинуло 100 євреїв.
За декілька днів під час трьох
акцій зондеркоманда 4а вбила
ще близько 400 євреїв, переважно
комуністів і агентів НКВС. З серпня 1941 р. єврейське населення,
зігнане до гетто, виводили партіями на розстріл. Зокрема 7 серпня
1941 р. зондеркоманда 4а вбила
402 людини. Наприкінці серпня
та ж група розстріляла ще 266
євреїв. 19 вересня 1941 р. стало
найкривавішим в історії житомирських євреїв: їх тоді було знищено 3 145. У жовтні 1941 р., після
загибелі близько 1 600 осіб, була
фактично завершена ліквідація
євреїв міста. Залишили в живих
тільки спеціалістів та ремісників.
У серпні 1942 р. німці вбили 500
євреїв-робітників з Вінниці, яких
у квітні того ж року привезли до
Житомира. Більшість євреїв розстрілювали за 1 км на захід від
міста, у лісі біля хутора Довжик.
Радянська Надзвичайна комісія
на місці нацистських злочинів
знайшла 6 могил з останками
9 тис. 623 осіб. Ще одне місце
масового поховання жертв Голокосту виявили у північно-західній
околиці міста в районі колишнього хутора Видумка. За даними
дослідників, у роки німецької
окупації в Житомирі було вбито
від 10 до 12 тис. євреїв.
На місцях масових розстрілів євреїв завдяки зусиллям
ізраїльтянки Ліни Торпусман,
яка організувала збір грошей,
були встановлені пам'ятники
з написами на івриті, ідиш і російською мовами – у 2000 році
на хуторі Вигадка, у 2001 році –
в Богунському лісовому масиві.
Обидва місця зараз знаходяться
в межах міста. У травні 2003 році
пам'ятник в Богунському лісовому масиві осквернили – обілляли
олійною фарбою.
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Горе-бізнесмен: у Житомирі
поліція викрила онлайнпродавця чужих автомобілів
24-річний чоловік
евакуатором вивозив
зі стоянок транспортні засоби та реалізовував їх без документів
через інтернет.
Про це повідомила пресслужба ГУНП в Житомирській
області.
«Оперативники кримінальної
поліції Житомирського відділу
встановили молодика, який розробив схему незаконного заволодіння автомобілями. Чоловік
продавав через інтернет-мережу
чужі транспортні засоби без документів, але по заниженим цінам,
що і гарантувало ефективність
оборудки. Нині за таку «діяльність» йому загрожує до 5 років
ув’язнення», – йдеться у повідомленні поліції.
На початку січня до поліції
звернулись двоє житомирян із
заявами про викрадення їх авто
з неохоронюваних стоянок у дворах багатоповерхівок. У першому випадку йшлося про автомобіль «Славута», у другому – про
«SkodaSuper B». Події відбулись
хоч у різні дні, але в одному районі міста і в приблизно один і той
же денний час.
«Крім того, опитавши заявників, ми встановили ще певні схожі

Уночі 20 січня до Коростенського відділу поліції звернулась
жителька райцентру. Жінка повідомила, що приблизно опівночі на її чоловіка на вулиці напав
невідомий і, застосувавши електрошокер, обібрав його. Разом із
гаманцем у чоловіка було викрадено кількасот гривень, банківські

У Житомирській
області під колесами
потягу загинула
25-річна жінка
Трагедія сталася
21 січня близько 10.00
у м. Бердичеві.

обставини для обох ситуацій. Наприклад, автомобілями уже тривалий час майже не користувались.
Також ми встановили, що транспортні засоби вивозили з місць
стоянок евакуаторами», – розповів
начальник Житомирського відділу
поліції Михайло Сорока.
Зібравши ці та інші відомості
про події, розшуківці розпочали їх
перевірку. У результаті проведених
заходів їм вдалося вийти на 24-річного жителя селища Черняхова,
який продавав через відомі онлайнресурси автомобілі без документів
та ключів. Наявність відразу кількох
таких пропозицій змусила поліцейських уважніше придивитись
до діяльності парубка.
«Чоловік пропонував придбати автомобіль за явно заниженою
ціною. Пояснював це просто –

втратив на нього документи та
ключі, а тому потенційним покупцям пропонував приїздити відразу з евакуатором. Нині ми зібрали
докази причетності підозрюваного
до незаконного заволодіння двома
автомобілями, але перевірка його
«діяльності» триває», – розповів
Михайло Сорока.
Один із проданих таким
чином автомобілів поліцейські
відшукали та вилучили у селі Вінницької області.
Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 289
(Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловікові
може загрожувати покарання
у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.

На Житомирщині затримали
чоловіка, який з електрошокером
напав на перехожого
У Коростені 31-річний чоловік напав на
перехожого, застосувавши електрошокер,
відібрав гроші і особисті речі. Затриманому може загрожувати від 7 до 10 років
ув’язнення.

Кримінал

Середа, 23 січня 2019

картки та інші особисті речі. Про
це інформує прес-служба поліції
у Житомирській області.
Відповідна інформація була
внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 187
(Розбій) Кримінального кодексу
України.
«Подія трапилась у нічний
час, однак потерпілий зумів
запам’ятати окремі прикмети
кривдника. Проаналізувавши зібрану у ході першочергових заходів інформацію, оперативники
кримінального підрозділу перевірили раніше судимих за подібні
злочини осіб й затримали ймовірного нападника», – розповів начальник Коростенського ВП ГУНП
Михайло Старовойт.
Викритим у причетності до
тяжкого злочину виявився 31-річний місцевий житель. Під час

слідчих дій у нього вилучені викрадені у потерпілого речі, електрошокер й інші предмети, які
можуть свідчити про причетність
чоловіка до інших кримінальних
правопорушень. Раніше він уже
притягувався до кримінальної
відповідальності за грабіж. За вироком суду йому було призначене
покарання з іспитовим терміном.
За обґрунтованою підозрою
у вчиненні нового злочину чоловіка було затримано у порядку
ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою)
Кримінального процесуального
кодексу України. У ході подальшого досудового розслідуванн я поліцейські перевіряють
причетність підозрюваного до
низки інших кримінальних правопорушень, зареєстрованих
у райцентрі.

Попередньо встановлено, що на
перегоні «Бердичів-Михайленки»,
поблизу залізничного переїзду у м.
Бердичеві, під колеса вантажного
потяга потрапила 25-річна жителька Бердичівського району. Молода
жінка загинула на місці події. Про
це повідомив відділ комунікації
поліції Житомирської області.
Нині триває з’ясування всіх обставин події. Поліцейські закликають громадян суворо дотримуватись правил безпеки на залізниці.

Зокрема, переходьте залізничні
колії тільки в установленихмісцях
(пішохідні мости, переходи, тунелі,
переїзди тощо).
На станціях, де немає мостів
і тунелів, залізничні колії слід
переходити по спеціальних настилах, біля яких встановлені покажчики «Перехід через колії». Перед
тим, як увійти в небезпечну зону,
впевніться у відсутності потяга.
Стежте за звуковими сигналами,
що подаються з локомотива, електропоїзда тощо при наближенні
до перрону чи платформи, та подбайте про безпечну відстань під
час проходження потяга. Будьте
уважні та обережні!

І знову про телефонних
шахраїв: ще більше,
нахабніше та цинічніше
Руслан Мороз

Незважаючи на
постійні попередження в ЗМІ, все більше
наших співгромадян
потерпають від телефонних шахраїв.
Вже досить великій кількості
житомирян прийшлось особисто
зіткнутися з таким явищем, коли
телефонують до їхніх родичів та
пропонують за гроші вирішити
будь-які питання.
Речник головного управління
Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко розповіла,
що Нацполіція окремо не веде
статистику щодо телефонних
шахрайств, але з початку року
в Житомирській області розпочато кримінальні провадження
за 43 випадками, кваліфікованими
за ст. 190 Кримінального кодексу
України (шахрайство). З них на
сьогодні встановлені особи за
п'ятьма фактами.
Що стосується схем, то найчастіші та найбільш поширені схеми – «ваш син потрапив
в ДТП», «вашу банківську картку
заблоковано» або покупки через
Інтернет. В основному від таких
шахрайських схем потерпають
люди старшого віку, пенсіонери,
яким телефонують дуже часто
на стаціонарний домашній телефон або на мобільний приходить
СМС з повідомленням та люди

самі передзвонюють за вказаними
номерами.
– Стаття 190 (шахрайство) не належить до тяжких злочинів, – коментує Алла Ващенко, – частина перша
передбачає покарання від штрафу
до трирічного обмеження волі. Тобто санкції статті не передбачають
ізоляції злочинця від суспільства,
тому, як правило, ті, хто займається
таким, продовжують цим займатися
далі та не зупиняються навіть після
того, як отримали вирок суду. До
того ж переважна більшість тих, хто
займається телефонними шахрайствами та чию особу встановлено,
перебувають в місцях позбавлення
або обмеження волі.
Щоб не постраждати від «мобільних аферистів», поліція радить дотримуватися наступних
правил:
1. Після заяви нібито вашої
близької людини про те, що сталося нещастя, скажіть, що зараз
передзвоните їй самі. Перевірте,
чи дійсно той, хто дзвонить, є
тим, за кого себе видає. Або ж зателефонуйте до когось з оточення
вашого родича, який нібито потрапив у халепу (дружині, брату,
сестрі, товаришу або колезі).
2. Якщо вам телефонує людина, що називає себе поліцейським,
зателефонуйте самі у поліцію.
Уточніть, в якому саме відділі чи
відділенні знаходиться ваш родич,
і одразу ж зателефонуйте хоч би
за номером «102».
3. Так або інакше, але перервіть
розмову з невідомим абонентом,
аби зібратися з думками, приборкати емоції, спробувати розсудити
логічно і холоднокровно.
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Культура

Давид Найфонов:
Музика для душі

За цей час творчий колектив
досяг певних успіхів: артисти побували на багатьох конкурсах, на
яких стали лауреатами або привезли перші місця. Минулого
року в Києві на конкурсі «Підкори сцену» колектив завоював
Гран-прі. Журналісти «20 хвилин»
вирішили поспілкуватися з Давидом і поцікавитися його творчими
планами.

вийде досить непоганий збірник,
і ось зараз у найближчих планах
все-таки хотілося б цього року випустити збірку поезії та прози.
Вже практично все готово, і я дуже
сподіваюся, що цього року він всетаки вийде.
Руслан Мороз: У тебе вже
є досвід виступу на одній сцені
з дуже відомими музикантами
як пострадянського простору,
так і з українськими. Зокрема, ти
співав на одній сцені зі Скрябіним і виграв конкурс гурту «The
MATRIXX». Можеш розповісти
трохи більше про цей досвід?
Давид Найфонов: Зі Скрябіним історія така. Я з 95-го року
був дуже великим шанувальником творчості гурту «Скрябін»
і на одному з останніх концертів, а в Житомирі це був взагалі
останній їх концерт, почався блок
старих пісень, який Кузьма вирішив виконати для фанатів. Він,
мабуть, взагалі не підозрював, що
хтось пам'ятає ці пісні. Раптом він
побачив дядька бородатого, який
сидить в першому ряду і співає
з ним всі ці пісні. Він витягнув
мене на сцену, ми почали спі-

Давид Найфонов: Крім хореографії, я люблю писати пісні,
складати вірші. Є певні успіхи на
цьому терені. Наприклад, не так
давно на Всеукраїнському фестивалі хореографії в Запоріжжі
«Зірки Терпсіхори» прозвучав
гімн фестивалю мого авторства.
Цього року планується ще одна
співпраця з фестивалями. Це
вже буде фестиваль в Дніпрі, для
якого мене теж попросили написати гімн, і, швидше за все, він
і прозвучить на відкритті. Крім
цього, я випустив альбом «На
далеких маяках». На мій погляд,

вати з ним в дуеті, і Кузьма був
здивований тим, що, яка б пісня
не починалася, я її підхоплював
і співав разом з ним. Це було своєрідне попурі. Але на сцені була
людина, який отетеріла більше
ніж Кузьма, це був я. І не через
те, що він витягнув мене на сцену,
а через те, що взагалі пам'ятаю ці
тексти, бо пройшло вже багато
років. Але якось підсвідомо все
з'явилося, і через десятиліття
всі слова згадалися. Три пісні
я присвятив Кузьмі, і одну з них
«Дякуємо, Скрябін» я виконав на
концерті пам'яті на наступний

Руслан Мороз

Давид Найфонов
майже двадцять років працює в Житомирському коледжі
культури і мистецтв
імені Івана Огієнка на
кафедрі хореографії.
Крім цього, Давид уже
кілька років співпрацює з дитячим колективом «Мрія».

рік. Всі ці пісні також увійшли
до альбому «На далеких маяках».
Що стосується Гліба Самойлова,
це, звичайно, рок-легенда. Це
учасник вже неіснуючого гурту
«Агата Крісті». І ось після того, як
гурт розвалився, з'явився новий
колектив – «The Matrixx», де Гліб
Самойлов є лідером. Кілька років
тому, десь у 13-му або 14-му році,
відбувся конкурс на кращий кавер
на їх пісні. Весь прикол в тому, що
я не писав спеціально кавер під
цей конкурс. Він був написаний
значно раніше, і причому з електронно-рокової композиції ми
зробили танго. Глібу дуже сподобалося. Він сказав, що це дуже
незвично, плюс ми підкріпили
все це хорошим відео, і в соцмережах оголосили, що саме я став
переможцем конкурсу. Я виступив
з Глібом на одній сцені на його
ювілеї. Ми позитивно поспілкувалися, познайомилися. Я привіз
йому житомирської горілки, зібрав кавери на його пісні на один
диск і вручив, щоб Гліб бачив, що
його творчість цікавить людей.
Поїздка була цікавою.
Руслан Мороз: Крім цього, ти
кілька разів проводив концерти,
причому великі – в Палаці культури, і маленькі, типу квартирників,
тільки в кафе – такі собі «кафешники»… Можна трохи про такий
формат творчості?
Давид Найфонов: Перший
сольник, який називався «Родіна для душі», пройшов в Палаці
культури. Просто в якийсь момент
я побачив, що зібралося дуже
багато віршів, пісень, і є якісь
танцювальні постановки, якими
теж цікавляться люди. І я подумав, чому все це йде в стіл, коли є
можливість це показати, підбити
якісь певні підсумки? І ми провели величезний двогодинний
концерт, де і звучали вірші мої,
танцювали хлопці з коледжу культури і дітки з колективу «Мрія».
Все це було приурочено до мого
дня народження. Концерт вийшов
яскравим, і багатьом він сподобався, тому потім ми вирішили
провести невеличкий концерт–
«кафешник» в «Теретенії». Це вже
був акустичний концерт. Я познайомився з одним гітаристом, ми
співали пісні різного напрямку
і емоційного наповнення, я читав
свої вірші. Тобто я хотів показати
різні сторони свого внутрішнього світу, все, що болить, все, що
цікавить. До речі, ми були перші
з артистів, які в цьому кафе щось
проводили. Потім це вже стало
традицією. Якщо вийде книжка
моїх віршів, то не хотілося б зректися, але дуже хотілося б зробити
презентацію в такому ж форматі.
Був ще один такий концерт-пре-

зентація альбому «На далеких
маяках», який ми проводили
в підтримку маленького житомирянина, у якого була важка
хвороба, і ми збирали кошти для
його лікування.
Руслан Мороз: Як ти ставишся до критики? Адже не всім усе
подобається. Є люди, які захоплюються, є ті, яким це байдуже,
а є такі, які просто все втоптують
в бруд.
Давид Найфонов: Це нормально. Мені теж щось або хтось
не подобається або, навпаки,
подобається. Інша справа, щоб
критика була обґрунтованою.
Я в цьому плані теж солідарний
з Кузьмою. Він завжди говорив,
що якщо досконально знаєш
мою творчість, знаєш її краще за
мене, тоді ти можеш критикувати, а інакше це просто поливання брудом. Я дотримуюся цього

принципу і розумію, якщо буду
слухати кожне негативне висловлювання на свою адресу, то можна
все кинути і нічим не займатися.
Я іншого складу людина і хоча,
дійсно, болісно ставлюся до критики, якщо це критика обґрунтована, то тут потрібно тільки
прислухатися. І тут питання ще
в тому, як ця критика подається.
Якщо тебе критикують на благо, то ти повинен бути вдячний
людині. А коли тебе критикують
для того, щоб вколоти, вивести
з рівноваги, щоб у тебе опустилися руки, тобто спеціально це
роблять для твоєї деградації, то
відразу ж таких людей треба відкидати зі свого життя і абсолютно
не слухати, що вони говорять. Це
однозначно. Але тут я ні на що не
претендую. Якщо не подобається, то просто перегорни сторінку,
перемкни канал і все…
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
DОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ».
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ.
0675488050
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне
працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

• ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВ-

• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ НА
ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МРМ. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА
З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ
ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД
РОБОТИ 1/1 МІС. НА ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ
ОПЛАЧУЄМО ЖИТЛО І ДОРОГУ. З/П 33
000ГРН. 0443039220,0672322787
ДВОРНИК. УДОБНЫЙ ГРАФИК. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050

• КУХАРІ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИ-

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

7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО

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

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

КАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/РПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683

МАЙСТРИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПІДЛОГИ.
НА ЧАС РОБОТИ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. ДАТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА
0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ В КОМПАНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРАФИИ.
СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050
• МИЙНИКИ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО
З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З
М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
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• 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

МІЖНАРОДНА КОРАБЛЕБУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: ЕЛЕКТРИКІВ, ПЛИТОЧНИКИ, СПЕЦІАЛІСТИ З
УСІХ ВИДІВ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ В
КРАЇНИ ФРАНЦІЇ, ХОРВАТІЇ, ШВЕЦІЇ, ФІНЛЯНДІЇ. ОФІЦІЙНИЙ КОНТРАКТ, РОБОЧА
ВІЗА НА РІК. НАШ САЙТ: WORKINEURO.
COM.UA. ЛІЦ. МСПУ № 0952885228,0672
402228,0934282228
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ:
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П
ВІД 7500ГРН. 0974870271

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

ПОВАР В ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ». ГРАФИК-2/2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ.
0675488050

• Работа в Польше, Чехии, Латвии, Изра-

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

РАЗНОРАБОЧЕГО В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050

иле . Оформление и проезд за наш счет.
З/п от 20 000 до 60 000 грн. 0685859090

• РІЗАЛЬНИКИ М‘ЯСОПРОДУКТІВ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З
ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАН-

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (-К). ГРАФІК РОБОТИ З
15-00 ДО 22-00, 3/3 ДНІВ. МІСЦЕ РОБОТИ
ТРЦ ГЛОБАЛ. 0975557577
• ПРОДАВЕЦ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
(ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ).
ЗП В СРЕДНЕМ 12000ГРН. 0935197798

М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10,
15/15. З/п 250-300 грн/зміна на руки. Харчування, проживання за рахунок піприємства. 0952858123,0674206449

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

НЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З

РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК
КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. ЖИТЛО НАДАЄМО. ОПЛАТА 300 / ДЕНЬ. ВИМОГИ: АКУРАТНИЙ, НЕ
ЗЛОВЖАВАЮЧИЙ АЛКОГОЛЕМ З ДОКУМЕНТАМИ ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ.
0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Склад зерна-зерносушилка заг.пл. 426.4 кв.м.; продукт. склад заг.пл. 36.4
кв.м.; склад зерна заг.пл. 802.9 кв.м.; склад зерна заг.пл. 1487.3 кв.м.; вагова заг.пл. 8.1
кв.м., за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н., с.Чорнорудка, вул. Слави,
1а. Дата торгів: 13.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №327161
(уцінено лот № 303487);
2. Житл. будинок заг.пл. 52,4 кв.м. житл.пл. 17.4 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.25 га
К/Н1825285801:03:003:0146, за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Прибережне, вул. Ватутіна, 26. Дата торгів: 13.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №327162 (уцінено лот № 318714);
3. Зем.ділянка, пл. 0.0494 га, К/Н1822083200:06:001:0494, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Довжик. Дата торгів: 15.02.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №327622;
4. 1/2 част. нежитл. приміщень цеху дитячих іграшок заг.пл. 235.70 кв.м. за
адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 3. Дата торгів: 18.02.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №327947 (уцінено лот № 318297);
5. 1/2 част. нежитл. приміщень цеху дитячих іграшок заг.пл. 235.70 кв.м. за
адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 3. Дата торгів: 18.02.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №327950 (уцінено лот № 318316);
6. Житл. будинок заг.пл. 67,5 кв.м., житл.пл. 35,4 кв.м., та зем.ділянка пл. 0,14 га,
К/Н1820355600:01:005:0113 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт.
Червоне, вул. Лисенка, 14. Дата торгів: 18.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №327945 (уцінено лот № 318802);
7. Ж и тл. буд и нок заг.пл. 45.7 кв.м. та зем.ділянки пл. 0.6981 га, К/
Н1821486900:00:010:0001, 1821486900:00:010:0002, 1821486900:00:008:0001 за адресою:
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Ясногород, вул. Леніна, 63. Дата торгів: 18.02.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №327941 (уцінено лот № 319212);
8. Об'єкт незаверш. будівн. відсоток готовн. 54%, заг.пл. 130 м.кв. та зем.ділянка
К/Н1811000000:00:022:0025, пл. 0.1 га, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
2-й пров. В.Антоновича (Тельмана),15-В. Дата торгів: 18.02.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №328148;
9. 3-кімн. квартира заг.пл. 108,2 м2, за адресою: м. Житомир, майдан Польовий,
10, кв. 1. Дата торгів: 20.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №328490;
10. 4-кімн. квартира заг.пл. 77,6 кв.м., житл. 58,7 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., Романівський р-н, смт. Романів, вул. Котовського, 45, кв.1. Дата торгів: 20.02.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №328521 (уцінено лот № 311028);
11. 1/3 част. сховища для техніки №424 пл. 754.4 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.1732
га К/Н1810700000:01:005:0037, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38-Р. Дата торгів: 20.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№328518 (уцінено лот № 319795);
12. Зем.ділянка 530,531, пл. 0,12 га, К/Н1822087200:01:000:0257, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н,Тетерівська с/р, садівн.товариство "Міжріччя". Дата
торгів: 20.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №328516 (уцінено
лот № 319779).
• Робочі на виробництво в європейську

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ НА БУ-

компанію. Г/р- 5-ти денний або вахта. Мож-

ДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦІЙНЕ

ливо без д/р (навчаємо). З/п від 12000 до
26000 грн. Офіційне працевлаштуван-

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАРПЛАТА ВІД 25000
ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018
ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРА-

ня. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!

ЦЕВЛАШТУВАННІ. 0689423495(VIBER,WHA

0674969050

TSAPP),0689423549VIB

1. Інвестор (замовник): Обласний протитуберкульозний диспансер Житомирської обласної ради
Поштова адреса: 10001, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 62.
2. Місце розташування майданчика будівництва: 12441, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Гуйва
3. Характеристика діяльності (об’єкта): «Реконструкція частини існуючих приміщень обласного протитуберкульозного диспансеру в смт. Гуйва Житомирського району під мікробіологічну лабораторію»
Технічні і технологічні дані: Проектом передбачається утеплення стін, внутрішнє перепланування та оздоблення
приміщень, встановлення технологічного обладнання, реконструкція систем водопостачання, водовідведення, електропостачання, освітлення, опалення вентиляції влаштування пожежної сигналізації в межах зони проектування. Плановий
режим експлуатації об’єкта 365 днів на рік
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: націлена на впровадження нових методик діагностування хіміорезистентного туберкульозу згідно меморандуму про взаємодію і співпрацю з незалежною медичною
гуманітарною організацією «Лікар без кордонів» (MSF), на виконання вимог викладених в Державних санітарних правилах
«Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю» (ДСП 9.95.080–02), затверджених МОЗ України 28.01.2002 р., створення безпечних умов праці, забезпечення індивідуальної та загальної
безпеки, запобігання винесенню інфекцій за межі лабораторії, нещасним випадкам та професійним захворюванням.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
• земельних: мікробіологічна лабораторія розміщуватиметься в межах існуючого корпусу Б обласного протитуберкульозного диспансеру з улаштуванням окремого входу.
• сировинних: використання сировини проектом не передбачається;
• енергетичних:
– електроенергія: встановлена потужність 280 кВт; планова витрата електроенергії 465920 тисяч кВт•год/рік;
• водних:
– проектні обсяги водопостачання і водовідведення 0,56 м3/добу та 204,4 м3/рік, водовідведення передбачається
в існуючу систему каналізації з подальшим знезараженням гіпохлоридом натрію та очищенням на існуючих очисних
спорудах КП «Житомирводоканал»;
• трудових: проектна кількість працюючих 12 працівників, в максимально напружену зміну 12 працівників.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка будівельних матеріалів та вивезення відходів
здійснюватиметься спеціалізованим автотранспортом.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:
Екологічні обмеження:
– обмеження обсягів і концентрації викидів забруднюючих речовин на джерелах викидів в межах нормативних величин;
– обмеження обсягів і концентрацій скидів забруднюючих речовин в стічних водах;
– обмеження обсягів утворення відходів.
Санітарно-епідеміологічні обмеження.
– обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в повітрі населених пунктів на межі
прилеглої житлової забудови;
– обмеження рівня шуму на межі житлової забудови;
– обмеження мінімальних відстаней від запроектованого об'єкта до житлової забудови.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потребує
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
• клімат і мікроклімат – не впливає. В результаті експлуатації запроектованого об’єкта зміни клімату та мікроклімату
не очікуються. Кліматичні умови в місці розташування об’єкту сприяють розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Виникнення надмірних концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери внаслідок
несприятливих кліматичних умов не передбачається;
• повітряне середовище – максимальні очікувані рівні забруднення атмосферного повітря на межі прилеглої житлової
забудови в межах встановлених ГДК населених місць з урахуванням фонових концентрацій;
• водне середовище – не впливає. Стічні води від мікробіологічної лабораторії існуючою каналізаційної мережею
відводитимуться існуючою системою каналізації з подальшим знезараженням гіпохлоридом натрію та очищенням на
існуючих очисних спорудах КП «Житомирводоканал»
• ґрунт – шкідливих впливів за умови штатної ситуації не передбачається;
• рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, заповідні об’єкти в зоні розміщення підприємства відсутні;
• навколишнє соціальне середовище (населення): вплив на повітряне середовище в районі розміщення об’єкта в межах
встановлених ГДК для населених місць. Рівень звуку не перевищує значень 45дБА вдень (з 7 до 22 годин) та 35 дБА вночі
(з 22 до 7 годин), наведених в додатку 16 ДСП 173–96 для лікарень та санаторіїв.
• навколишнє техногенне середовище – на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші елементи техногенного
середовища планова діяльність не впливає за умови дотримання передбачених проектних рішень та обмежень; об’єкти
навколишнього техногенного середовища не мають негативного впливу на запроектовану діяльність.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження, чи безпечного
захоронення: Проектом передбачається організоване збирання та передача відходів для подальшої переробки та/або
захоронення згідно договорів з організаціями, що мають право на поводження з відходами.
11. Обсяг виконання ОВНС: у відповідності до вимог ДБН А.2.2‑1‑2003 «Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»
12. Участь громадськості: інформування населення про запроектовану діяльність шляхом розповсюдження «Заяви
про екологічні наслідки» та «Заяви про наміри». З проектними матеріалами можна ознайомитися за адресою: 12441,
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 5, тел.(факс): (0412) 48‑59‑46, тел.: (0412)
48‑59‑55, (0412) 48‑60‑06, електронна скринька: novoguivinsk-rada@ukr.net.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Обласний протитуберкульозний диспансер Житомирської обласної ради планує в 2019 році
виконати реконструкцію частини існуючих приміщень обласного протитуберкульозного диспансеру
в смт. Гуйва Житомирського району під мікробіологічну лабораторію.
Проектом передбачається утеплення стін, внутрішнє перепланування та оздоблення приміщень,
встановлення технологічного обладнання, реконструкція систем водопостачання, водовідведення,
електропостачання, освітлення, опалення вентиляції влаштування пожежної сигналізації в межах
зони проектування. В процесі експлуатації запроектованого об’єкта в атмосферне повітря надходитимуть: спирт етиловий, фенол, натрію хлорид, натрію гідрооксид, кислота оцтова.
Соціально-економічна необхідність планованої діяльності націлена на виконання вимог викладених в Державних санітарних правилах «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях
(відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю» (ДСП 9.95.-080-02), затверджених МОЗ України
28.01.2002 р., створення безпечних умов праці, забезпечення індивідуальної та загальної безпеки,
запобігання винесенню інфекцій за межі лабораторії, нещасним випадкам та професійним захворюванням.
Позитивні екологічні аспекти запроектованого об’єкту забезпечуватимуться за рахунок:
-	додержання встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних
джерел;
-	додержання встановлених граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі населених місць;
-	додержання обсягів і концентрацій скидів забруднюючих речовин в стічних водах.
На підставі виконаних розрахунків та оцінки впливу запроектованого об’єкту на компоненти
навколишнього середовища, за умови дотримання діючих нормативних актів та технологічного
процесу, ступінь впливу визначений як незначний. Максимальні очікувані рівні забруднюючих
речовин в приземному шарі атмосфери з урахуванням фонових концентрацій в межах встановлених
граничнодопустимих концентрацій для населених місць.
Адміністрація обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради
зобов’язується здійснювати проектні рішення згідно з вимогами діючого законодавства щодо охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації
об’єкту планової діяльності.
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_______________________________________________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)

201810312046
_______________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1.Планована діяльність
Промислова розробка та подальша рекультивація Західно-Кам'янобрідського родовища
лабрадориту. Родовище розташоване в 0,5 км на
захід від с. Кам’яний Брід у Коростишівському
районі Житомирської області. В 2009–2017 рр. на
родовищі було проведено геологічне вивчення
в т. ч. дослідно-промислову розробку. Розробка
родовища буде здійснюватись відкритим способом (кар’єром) з в’їздною та нарізною траншеями,
з метою видобутку блоків лабрадориту. Система
розробки суцільна, транспортна з паралельним
фронтом робіт з зовнішнім відвалоутворенням
скельних та розкривних порід. Площа родовища
згідно спеціального дозволу на користування
надрами, наданий з метою геологічного вивчення в т. ч. дослідно-промислової розробки
становить – 7 га. Наявність перерахованих запасів
лабрадоритів в межах площі родовища – 224 тис.
м3, забезпечить термін розробки родовища на
протязі 60 років за річної продуктивності 3,7 тис.
м3 блокової сировини.
2.Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕОФІТ», код ЄДРПОУ 32897451,

12511, Житомирська область, Коростишівський
район, с. Кам’яний Брід, вул. Зарічна, буд 8. Директор: Ревель В. Т., тел. (050)358–3596.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації.
Адреса: 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20,
тел./факс (0412)22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.
zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки
впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде отримання
спеціального дозволу на користування надрами
Західно-Кам’янобрідського родовища лабрадориту (вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”), що
видається Державною службою геології та надр
України згідно Постанови № 615 від 30 травня
2011 р. «Про затвердження Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами».
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час
і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше

35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно
під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
12 лютого 2019 року, об 11 годині 00 хвилин,
в приміщенні
Кам’янобрідської селищної ради, за адресою:
Житомирська область, Коростишівський район,
с. Кам’яний брід, вул. Зарічна, 8.
6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації,
10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс

ШУКАЄМО СПІВРОБІТНИКА ДЛЯ РОБОТИ
З ВІДЕО: СКАЧУВАННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ,
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ, ВЕДЕННЯ ЗВІТНОСТІ.
ДОСВІД В РОБОТІ З ПК ОБОВ`ЯЗКОВИЙ.
РОБОТА НА ДОМУ. ЗАРПЛАТА ДОГОВІРНА,
ВИЩЕ СЕРЕДНЬОЇ. 0665728974

2.18. Куплю Нерухомість
КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКОМУ СТАНІ).
ЖИТОМИР ТА ПЕРЕДМІСТТЯ, ШВИДКА
ОПЛАТА. ТЕЛ.: 0674249331 0636682327
ГЕНАДІЙ

2. НЕРУХОМІСТЬ

• ТІСТОРОБ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683

УБОРЩИЦА В САЛОН КРАСОТЫ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. Г/Р 2/2.
З/П 2600ГРН/ЗА 13 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
0634074747

2.8. Продам Будинки в
передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., БЕРДИЧЕВСКИЙ Р-Н,
С.МИРОСЛАВКА. ЦЕНА 268 362 ГРН.
0975031700

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

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
Є В Р О Р Е М О Н Т , В Ц Е Н Т Р І М І С ТА ,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

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

3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350

(0412)22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua,
контактна особа Семенюк М. М.
7. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції,
та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації,
10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс
(0412)22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua,
контактна особа Семенюк М. М.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього
оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності на 166 сторінках.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації
– в Кам’янобрідській селищній раді за адресою: Житомирська область, Коростишівський
район, с. Кам’яний брід, вул. Зарічна, 8.
– на сайті Міністерства екології та природних
ресурсів України, https://menr.gov.ua.
– м. Житомир, вул. Кафедральна, 5а,
офіс. 514,
контакна особа Котелянець Н. В. тел. 096–
265–45–02

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ,
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ
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 КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "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, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
МАКАРІВСЬКА КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА РАЙОНУ (МАКАРІВСЬКА
КЕЧ РАЙОНУ), код згідно з ЄДРПОУ: 24964524,
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
МАКАРІВСЬКА КЕЧ РАЙОНУ, 12265, Житомирська обл., Радомишльський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23, керівник – Герасименко А. Д.,
тел. (04132)-4‑23‑47.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність полягає у продовженні МАКАРІВСЬКОЇ КЕЧ РАЙОНУ видобування
експлуатаційних запасів питних підземних вод
родовища «Макарів‑1» з метою забезпечення власних господарсько-питних та виробничих потреб,
а також передачі води населенню та іншим підприємствам та організаціям смт. Городок.
Технічна альтернатива 1
МАКАРІВСЬКА КЕЧ РАЙОНУ експлуатує
родовище питних підземних вод «Макарів‑1» для
господарсько-питного водопостачання населення
смт. Городок. Водозабір підприємства здійснюється
за допомогою діючих 8 свердловин: №№ 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9.
Усі свердловини обладнані на водоносний
горизонт у батських відкладах середньої юри.
Експлуатація родовища продовжується наявним
фондом обладнання, а саме: за допомогою насосів
типу ЕЦВ‑8 та ЕЦВ‑10.
Забір з додаткових водозаборів та будівництво
нових свердловин не планується. Оцінка впливу
на довкілля діючої діяльності проводиться за
необхідності отримання спеціального дозволу на
користування надрами для видобування прісних
підземних вод з діючого водозабору за допомогою
діючих свердловин, що є оптимальним варіантом
для задоволення потреби у воді МАКАРІВСЬКОЇ
КЕЧ РАЙОНУ.
Технічна альтернатива 2
Враховуючи, що підприємство діюче, технологічне обладнання, яким здійснюється водозабір –
нове та сучасне – відповідно, технічна альтернатива
2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1
Планована діяльність здійснюється в місцях
розміщення діючих свердловин – на території
Кримоцького лісництва Радомишльського району
Житомирської області:
свердловина № 1 (резервна) розташована на
просіці, на відстані 825 м від автомобільного шляху
Радомишль-Городок в південно-західному напрямку (координати ПШ: 50о35/32// СхД: 29о25/16//);
свердловина № 2 розташована на відстані 380 м
від свердловини № 1 в південно-західному напрямку (координати ПШ: 50о35/26// СхД: 29о24/58//);
свердловина № 3 розташована на відстані 140 м
від свердловини № 2 в західному напрямку (координати ПШ: 50о35/26// СхД: 29о24/54//);
свердловина № 5 розташована на відстані 375 м
від свердловини № 2 в північному напрямку (координати ПШ: 50о35/36// СхД: 29о25/00//);
свердловина № 6 (резервна) розташована на
відстані 140 м від свердловини № 7 в східному напрямку (координати ПШ: 50о35/43// СхД: 29о24/57//);
свердловина № 7 розташована на відстані 350 м
від свердловини № 5 в північному напрямку (координати ПШ: 50о35/48// СхД: 29о24/54//);
свердловина № 8 розташована на відстані 130 м
від свердловини № 6 в південному напрямку (координати ПШ: 50о35/46// СхД: 29о25/03//);
свердловина № 9 (резервна) розташована на
відстані 180 м від свердловини № 6 в південно-східному напрямку (координати ПШ: 50о35/43// СхД:
29о25/19//);
Територіальна альтернатива 2
Територіална альтернатива місця впровадження планованої діяльності відсутня, тому що
МАКАРІВСЬКА КЕЧ РАЙОНУ буде здійснювати
видобування за допомогою діючих свердловин,
експлуатаційних запасів питних підземних вод
з родовища питних підземних вод «Макарів‑1»,
які мають географічну прив’язку, на ньому було
проведено роботи з геологічного вивчення, у тому

числі дослідно-промислову розробку, на основі яких отримано Протокол Державної комісії
України по запасах корисних копалин № 4157 від
16 листопада 2017 р.. Додаткові ділянки родовища
розробляти не планується.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Планована діяльність є безпечною
для населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству. Соціально- економічний
вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні працездатного населення робочими місцями,
сплаті податків в місцеві бюджети (в т. ч. в сплаті
рентних платежів), і як наслідок – покращенні
економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
Діючий водозабір МАКАРІВСЬКОЇ КЕЧ РАЙОНУ складається з 8 свердловин.
Свердловина № 1 (резервна) пробурена
у 1981 році глибиною 65 м. Дебіт свердловини
становить 18,0 м3/год.
Свердловина № 2 пробурена у 1969 році глибиною 68 м. Дебіт свердловини становить 28,7 м3/год.
Свердловина № 3 пробурена у 1981 році глибиною 70 м. Дебіт свердловини становить 20,0 м3/год.
Свердловина № 5 пробурена у 1966 році глибиною 82 м. Дебіт свердловини становить 56,0 м3/год.
Свердловина № 6 (резервна) пробурена
у 1970 році глибиною 80 м. Дебіт свердловини
становить 90 м3/год.
Свердловина № 7 пробурена у 1981 році глибиною 83 м. Дебіт свердловини становить 18,0 м3/год.
Свердловина № 8 пробурена у 1966 році глибиною 85 м. Дебіт свердловини становить 55,0 м3/год.
Свердловина № 9 (резервна) пробурена
у 1970 році глибиною 70 м. Дебіт свердловини
становить 12,0 м3/год.
Сумарний дебіт свердловин становить
1225,5 м3/добу. Річна продуктивність підприємства
з видобування експлуатаційних запасів становить
447,3 тис. м3/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1: екологічні
та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично- допустимих
рівнів екологічного навантаження на природне
середовище, санітарних нормативів, охорони праці,
пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.
щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: дотримання меж поясів ЗСО.
щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура існуюча
та прийнята за осно ву, а саме: використовується
закрита система забору, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам, та задовольняють умовам,
які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів, межі ЗСО встановлені відповідно «Проекту зон санітарної охорони водозабору
МАКАРІВСЬКОЇ КЕЧ РАЙОНУ в смт. Городок
Радомишльського району Житомирської області»,
який затверджено у встановленому законодавстом
порядку, інженерна підготовка і захист території
здійснюється існуючою інфраструктурою, технічна
альтернатива № 1 не розглядається.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо технічної альтернативи 2 відсутні через
відсутність технічної альтернативи 2.
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що водозабір знаходиться
в межах відведених земельних ділянок, зони санітарної охорони витримані відповідно до чинного
законодавства та передбачено заходи, які не до-

пускають забруднення глибинних водоносних
горизонтів, територіальна альтернатива 1 не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 – не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності на
довкілля щодо технічної альтернативи 1
включають:
– клімат, мікроклімат – впливи відсутні;
– повітряне середовище – впливи відсутні;
– водне середовище – в період експлуатації:
вплив полягає у водовідборі підземних вод у кількості 1225,5 м3/добу (згідно дозволу на спецводокористування);
– геологічне середовище – впливи відсутні;
– грунти – при продовженні планованої діяльності впливи відсутні;
– фауна – впливи відсутні;
– флора – впливи відсутні;
– соціальне середовище (населення) – позитивний;
– техногенне середовище – впливи відсутні.
щодо технічної та територіальної альтернативи
2 – не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до другої
категорії видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3, п. 3,
п. п.3 та 13 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля
(в тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля який може зазнати значного негативного 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 деталізації 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 планованої 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 результати аналізу, передбаченого
попереднім абзацом;
– врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на

довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови
її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту
з 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 досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля
Процедура громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля встановлюється відповідно до Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» та зокрема включає:
1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб- сайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції,
необхідно вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних.
2. Суб’єкт господарювання під час підготовки
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої
діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
отримання спеціального дозволу на користування
надрами родовища «Макарів‑1» питних підземних
вод, який видається Державною службою геології
та надр України.
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
Житомирської обласної державної адміністрації.
Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014,
тел./ факс (0412) 22‑08‑24;
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна
особа: Семенюк М. М.
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2
тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

4.2. Будівельні, ремонтні
роботи. Послуги
БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД, ДЕКОР.ШТУКАТУРКА
(ВЕНЕЦІАНСЬКА, МАРСЕЛЬСЬКИЙ ВІСК
ТА БАГАТО ІНШИХ), УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД,
БАЙРАМІКС. 0633571633,0982599951ЗОЯ

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,
0677723483

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

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

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ!
Холодильники, пральні машини.
Діагностика і підбір запчастин.
Виїзд до клієнта!
Тел.: 097-508-20-36, 063-214-80-81

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

6.13. Ремонт техніки

6.17. Послуги. Iншi

8.23. Інше. Продам

• Міжнародні пасажирські перевезення: з АС м.Рівне - 04.30, з АС
м.Луцьк - 06.10, з АС м.Варшава 08.20, з АС м.Люблін - 11.40. ; сайти:
www.zubustik.com.ua; www.busfor.
ua. (099)2861600,(063)8967762,(0
67)9112004

• Виробництво транспортерів, но-

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ.
0975107907,0932929225

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

СТО "Каприз":

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 063-886-23-45

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

тел.: 097-440-16-93

рій, сушарки, пакувальне обладнання, stretch hood системи. Доставка.
сайтlandau.in.ua 0960509492

8.24. Інше. Куплю
• Куплю дуже дорого! Старовинні
ікони, картини худ.Марко Гейко та ін.
проф.художн. до 1995р. Янтарне намисто (250-1500 грн/1 гр), коралове
намисто, книги видані до 1917р, коньяки СРСР, ін.предмети старовини.
Гарантую порядність, справедливу
оцінку 0503466068
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Гороскоп на тиждень 23 - 29 січня
ОВЕН

Важливий період,
тому постарайтесь не
надто розслаблюватися,
навіть якщо у вас все чудово. У
вихідні приділіть час вирішенню проблем.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень змін, які
позитивно вплинуть
на ваше майбутнє. Саме час
звільнитися й очиститись від
усього зайвого і застарілого.

БЛИЗНЮКИ

І знову ви у центрі
уваги, сповнені сил та
енергії. А тимчасові невдачі –
це наслідок ваших спроб вийти
на новий рівень.

РАК

Напру жен ий пе ріод. Мобілізуйте всі
свої сили для рішучого кроку
вперед. Не звертайте уваги на
дрібні невдачі.

ЛЕВ

Фортуна буде прих и л ь н а до в ас . Не звична метушня, господарські
турботи трохи втомлять, але
вразять своїми результатами.

ДІВА

На роботі й у ділових стосунках може
скластися неоднозначна ситуація, уникайте будьяких суперечок. У вихідні влаштуйте свято.

ТЕРЕЗИ

Стан невизначеності ще триватиме трохи
часу. Щоб уникнути непорозумінь з родичами й діловими
партнерами, просто поговоріть.

СКОРПІОН

Час починати щось
перспективне. Зараз
– можливість реалізувати себе, заробити трохи
грошей і піднятися кар'єрними
щаблями.

Якщо не прагнете
відділити головне від
другорядного, ситуація стабілізується не відразу. Але зрештою вийдете у правильному
напрямку.
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січня
середа

24

січня
четвер

один і той же проміжок часу, приблизно рівний року. Повені нищили урожай, тож для успішного
ведення господарства необхідно
було передбачати розливи річки
з прийнятною точністю. Єгипетський рік, як і наш, дорівнював 365
дням, але високосного року у них
не було. Початком нового року
єгиптяни вважали 19 липня нашого календаря – день, коли при
сході сонця на східному горизонті
з’являється яскрава зірка Сиріус.
• Сучасний календар винайшов більше 2 тис. років тому
в Стародавньому Римі Юлій Це-

25

січня
п’ятниця

26

січня
субота

Ут ри ма й т е с ь в і д
активної діяльності,
не розмінюйтеся на дрібниці.
Не виключені непорозуміння
і грошові витрати.

ВОДОЛІЙ

Попе р е ду – н уд ні сірі будні. Будьте
оптимістами, шукайте
у всьому позитив та нові можливості. І тоді у слушну мить
пощастить.
Якщо подолаєте небажання ризикувати
своїм спокоєм, все буде чудово.
Відкрийте для себе щось нове!

зар. Згідно з цим календарем, рік
розбитий на 12 місяців.
• Раз на чотири роки у нас
буває високосний рік. У ньому на
один день більше, ніж в звичайному: не 365 днів, а 366. «Зайвий»
день додається до лютого.
• У мусульманських країнах
діє місячний календар, який
абсолютно не збігається з тим,
до якого звикли жителі християнських держав. Більш того,
сама ступінь відмінностей цих
календарів коливається залежно
від поточного року і навіть місяця. Розрахунок відповідності між
ними надзвичайно складний.
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«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,
Люля-кебаб - 28,4 грн.

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

46-03-04

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73
(096) 982-37-11

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

ТИСК, ММ

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

- 8°
- 6°
ТИСК, ММ

кафе
«Alyssum»

РИБИ

- 8°
- 6°
ТИСК, ММ

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Цікаві факти про календар
• Багато століть тому в Центральній Америці існувала
могутня держава ацтеків. Вони
ділили 365-денний рік на 18 місяців по 20 днів в кожному і додавали до них 5 «нещасливих»
днів. Ацтеки вирізали з каменю
величезний календар у формі
кола. Кожному дню на ньому
відповідав свій символ. Чотири метри – такий був діаметр
кам’яного календаря ацтеків.
• Перший в світі календар
виник в стародавньому Єгипті.
Причиною його появи були розливи Нілу, що відбувалися через

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

ТИСК, ММ
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Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11
24-38-49

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій
в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь
в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

1+1: Нова історія
Жанр: драма, комедія

У Делла по життю багато проблем. Він безробітний, хоча навіть не намагається хоч щось
вигадати, щоб отримувати гроші. Єдиний дохід
він бачить у платі за безробіття. Але й для цього треба створити видимість, що він шукає собі
вакансію. Так він випадково потрапив до одного багача Філіпа, у якого все тіло до голови паралізовано. Делл абсолютно не підходить для
такого, та й узагалі не збирався там працювати, але дуже вже він сподобався мільйонерові.
Так почалася спільна історія двох зовсім різних
людей: інваліда, якому потрібні нові фарби в
житті, і хлопця з кримінальним минулим, який
мріє знову постійно бачити сина.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Скло
Жанр: драма, трилер, фантастика

Дві протилежності Елайджа Прайс на
прізвисько Містер Скло, чиї кістки можуть
зламатися від найменшого на них впливу, і невразливий, але злегка постарілий супергерой
Девід Данн виявилися разом в одній психіатричній лікарні. Те, що вони вважають своєю
перевагою, для суспільства є вадами. У тій же
психушці опинився ще один хлопець, у якого є
безліч особистостей – його звуть Кевін, а іноді
просто Спліт. Містер Скло зумів переконати
хлопця встати на свою сторону, щоб разом
бігти з цього місця. Елайджа знає, що одна з
особистостей Спліта – це жахливий і неконтрольований Звір, рівних якому складно знайти.

Шлях додому

Марія - королева Шотландії

Жанр: пригоди, сімейний

Белла та Лукас майже все у своєму житті
роблять разом. Грають, ходять на роботу, ганяються за білкою. Просто Белла – це чарівна
собака. Між чоловіком і твариною є якийсь невидимий, 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 Лукасом – це все, що у неї є, щоб дістатися додому.

«ЖІНКА В Style JAZZ»
24.01
Початок о 19:00

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

nenazerka.com.ua
ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

kinoukraina.zt.ua

Жанр: біографія, драма, історія

Королева Франції в шістнадцять років і
вдова у вісімнадцять. Її змушували знову вийти заміж, адже жінка одна нічого не зможе
досягти в XVI столітті. Але Марія Стюарт
вирішила вчинити зовсім інакше – вона повернулася до рідної Шотландії, щоб забрати
собі трон. У той же час в Англії помер король, а престол дістався Єлизаветі І. Жінка
зараз володіє всією Англією та Шотландією.
Як дві жінки мали таку владу у країні, де
всюди було верховенство чоловіків – велика
загадка. Їх боротьба за трон увійшла в історію, тому що одна з них заради цієї влади
віддала навіть свою голову.

«Заповіт цнотливого
бабія»
26.01, початок о 18:30

«Матінка Хурделиця»
27.01
Початок о 12:00 та 14:00

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

067 4128981
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

