
Дитяча iграшка 
«Яйце Magic Egg»

2950

Молоко пастеризоване
2,5% 900 г, ТМ «Рудь»

1795

Ковбаса «Преміум» н/к в/с 
(білкова) ФП (шт.) 0,45 кг 

ТМ ЖМК

6660

Морозиво «Ейфорія»
йогурт-абрикос, крем-

вишня 90 г ТМ Рудь

1795

Нектар в асорт. 0,95 л ТМ 
Садочок

1575
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Вбиваюча фабрика: Новоград-
Волинський може залишитися 
без води через забруднення 
річок Случ та Хомора

Інтерв’ю з підприємцем, благодійником 
та депутатом Житомирської  
обласної ради Ігорем Ходаком

Рідна мати, одягнувши на сина віночок, 
намагалася видати його за  

вбиту та спалену в печі дочку с. 6

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

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

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

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

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

ОКУЛЯРИ ЗА ПІВЦІНИ*(тільки визначені моделі, кількість обмежена)

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

З повагою Олександр Саюк
та ПП «Компанія РОС»
З повагою Олександр Саюк
та ПП «Компанія РОС»

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

Вітаю з Днем захисту дітей!Вітаю з Днем захисту дітей!
Немає більшого щастя, аніж посмішки та сміх 
щасливих дітей. Вірю, що дорослі зроблять усе, щоб 
дитячі мрії стали дійсністю, адже саме для цього всі 
ми живемо та працюємо.
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Ольга Сідлецька

Перед тим, як по-
чати звіт за 2018 рік, 
очільник поліції Жито-
мирщини В`ячеслав Пе-
чененко зауважив, що 
питання, які належать 
до компетенції поліції, 
потрібно вирішувати 
не у сесійній залі.

«Перед початком звітування 
хотів вказати на такий момент, 
що ми тут говоримо, втрачаємо 
свій час, час службової людини, 
якщо більшість питань можна ви-
рішити, не заходячи сюди, до залу. 
Більшість питань, які стосувалися 
компетенції національної поліції, 
можна було вирішити персонально 
у мене. Мій кабінет завжди відкри-
тий. І ці всі питання можна було 
обговорити, не втрачати час. Вже 
2 години 45 хвилин, а ще не при-

ступили до обговорення питань, 
які винесені на сесію», – зазначив 
начальник поліції Житомирської 
області.

Після цього він перейшов без-
посередньо до звітування. «Не 
кожен бачить цілодобову діяль-
ність поліції, але результат тим не 
менш є, і я хочу про нього розпові-
сти», – сказав В я̀чеслав Печененко, – 
У 2018 році до підрозділів поліції 
надійшло на 10% більше заяв та 
повідомлень. Це не говорить про 
те, що багато злочинів скоєно, 
а більше люди почали звертатися 
і довіряти поліції. Я вважаю це 
як результат довіри і збільшення 
звернень до поліції, і разом з тим 
зареєстровано з тих звернень кри-
мінальних правопорушень менше 
на 4,5%, а тяжких і особливо тяж-
ких – більш ніж на 14%».

Як повідомив очільник поліції 
області, на території Житомир-
ської області зменшилася кількість 
таких злочинів, як тяжкі тілесні 
ушкодження (на 21%), з них – зі 
смертельними наслідками (на 42%). 
Менше зареєстровано крадіжок 

(на 5,7%), крадіжок з квартир 
(на 27%), менше грабежів (на 17%), 
розбоїв (майже на 13%), шахрайств 
менше на 21%, порушень ПДР 
менше на 22% і незаконних заво-
лодінь транспортними засобами 
(на 12,5%), хуліганств (на 12%).

«Менше вчинено кримінальних 
правопорушень в стані алкоголь-
ного сп̀ яніння (на 64%), неповно-
літніми – менше зареєстровано на 
25%. Разом з тим задокументовано 
більше кримінальних правопору-
шень, пов̀язаних з привласненням 
і розтратою майна, зловживанням 
службовим становищем (на 23%), 
порушень у сфері службової діяль-
ності (на 10%). Хабарництв на 75% 
більше зареєстровано», – розповів 
В я̀чеслав Печененко.

Проте до кінця звіт не заслу-
хали. Голова облради Володимир 
Ширма запропонував, зважаючи 
на те, що цю інформацію слухали 
на профільній комісії, виступити 
очільнику поліції щодо ситуації 
з вивезенням сміття у Семенівській 
громаді, а також відповісти на пи-
тання депутатів.

Руслан Мороз

Неодноразово як 
наше видання, так і ба-
гато інших ЗМІ Жито-
мира висвітлювали та 
анонсували відкриття 
експозиції підземелля 
навпроти автодорож-
нього коледжу.

Це, за задумкою, має стати 
родзинкою нашого міста. Але по-
стійно з різних причин відкриття 
відкладається, і це викликає стур-
бованість жителів міста та багато 
запитань. Містянам кортить по-
бачити експозицію.

Зараз житомиряни можуть 
побачити, що вже встановлено 
броньоване скло та зроблені еле-
менти огорожі. Але скло вкрито 
краплями води і відсутнє підсві-
чування.

Ми неодноразово брали ко-
ментарі та робили матеріали 
з цього приводу.

Сьогодні містяни можуть по-
бачити, що огорожу так і не зро-
блено. Більше того, броньоване 
скло, повністю покрите краплями 
води, зараз виглядає так, нібито 
по ньому пройшлися наждачкою. 
Повністю подряпане і має непре-
зентабельний вигляд, навряд чи 
воно буде радувати житомирян 
та гостей міста.

Після величезної кількості обі-
цянок і інтерв'ю ми виставляємо 
ці фото як факт, без коментарів, бо 
брати ще якісь коментарі просто 
немає сенсу.

Це стосується не тільки влади 
міста. Неодноразово у соціальних 
мережах з'являлися фотографії, де 
цілком пристойні на вигляд горо-
дяни щось важке тягли по склу, 
а діти їздили по ньому на роликах, 
підлітки – на велосипедах. Чи є 
сенс продовжувати?

Нагадуємо, що в минулому 
матеріалі чиновники міськради 
пообіцяли доробити огорожу на-
вколо провалля. А поки що люди, 
виходячи з маршруток, ступають 
саме на скло, бо іншого шляху там 
просто немає…

Люди почали більше звертатися  
і довіряти поліції, – начальник 
поліції області В`ячеслав Печененко  
під час звітування за 2018 рік

Устаткування для експозиції 
підземелля вже пошкоджено, 
хоча відкриття ще не було

Ольга Сідлецька

На початку 23-ї сесії 
Житомирської облас-
ної ради керівництво 
області вручило дер-
жавні нагороди жите-
лям області.

Орденом «За заслуги» ІІ ступе-
ня нагороджено настоятеля Свято-
Михайлівського кафедрального со-
бору Православної церкви України, 
капелана Богдана Бойка.

Орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня – заступника директора філії 
«Іршанський гірничо-збагачуваль-
ний комбінат» акціонерного това-
риства «Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія» Лідію Беляк.

Орденом князя Ярослава Му-
дрого V ступеня нагороджено 
голову правління акціонерного 
товариства «Житомирський мас-
лозавод» Петра Рудя.

Крім того, почесне звання 
«Народний артист України» було 
присвоєно співачці Ірині Шинка-
рук. «Дуже дякую за цю оцінку. 

Я щаслива, що її сьогодні вручають 
тут, на рідній землі. Спасибі вам. 
Найдивніше, що нам усім працю-
вати щодня для того, щоб наша 
земля розквітала, щоб люди були 
щасливішими. Ми зі свого боку 
будемо співати гарних пісень і на-
давати вам трошки більше гарного 
настрою для того, щоб вам гарно 
співалося», – подякувала Ірина 
Шинкарук і подарувала присут-
нім пісню.

Також почесне звання «Заслу-
жений юрист України» отримали 
адвокати Наталія Красовська та 
Наталія Пашковська. Звання «За-
служений діяч мистецтв України» 
присвоєно художньому керівнику 
естрадно-духового оркестру «Сур-
ми Полісся» комунального закладу 
«Палац культури» Житомирської 
міської ради Ростиславу Хом’яку;

Почесне звання «Заслужений 
лікар України» Указом Президента 
присвоєно головному лікарю кому-
нальної установи «Олевська цен-
тральна лікарня» Олевської міської 
ради Олегу Казюку; а звання «За-
служений лісівник України» – го-
ловному лісничому державного 
підприємства «Баранівське лісо-
мисливське господарство» Віктору 
Мірошниченку.

Руслан Мороз

Не так давно у Жи-
томирі пройшли гран-
діозні заходи, присвя-
чені Дню Європи.

Концерт,  святкова  хода 
і флешмоби – це, звичайно, чудо-
во. Але говорячи про європейські 
цінності, чи розуміємо ми, що 
саме мається на увазі? Ми вирі-
шили подивитися, як проходив 
День Європи у Житомирі трохи 

з іншого боку. Машини з облад-
нанням заїжджали прямо на су-
пер-пупер фонтан, який постійно 
ламається. А мер Житомира Сер-
гій Сухомлин щоразу говорить, 
що «все під контролем» і саме ця 
поломка – остання. В принципі, 
так може і відбутися. А як тоді 
пояснити знесений повністю 
автоматичний пристрій, який 
повинен був перегороджувати 
в'їзд на Михайлівську?

Якщо назвати площу Європей-
ською, то цього явно не досить, 
щоб культура з'явилася в нашому 
місті. Як казав професор Преобра-
женський, розруха саме в головах.

Жителям 
Житомирщини вручили 
державні нагороди

День Європи в Житомирі, 
а культура яка? 
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8 червня об 11.00

В програмі

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ПАРТНЕР

tehnosklad.ua

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР
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Дострокові вибори – 
шанс перемогти  
стару систему 

Після обрання нового Президента 
та зміни президентської вертикалі ло-
гічним є проведення парламентських 
виборів та завершення зміни персо-
нального складу парламенту та уряду. 
Люди хочуть повної зміни старої влади. 
Чи відбудеться оновлення влади після 
дострокових парламентських виборів 
і чи не буде країна знову розчарована 
вже новим парламентом, залежить від 
кожного з нас.

Сприяти оновленню парламенту мо-
гло запровадження виборчої системи 
з відкритими списками. Але народні 
обранці зробила усе, щоб виборчий 
кодекс 2 роки був заблокований.

Залишення мажоритарки означає, 
що знову на округах будуть змагатися 
гроші, реклама, агітатори, а не ідеї та 
переконання. Діючі мажоритарні депу-
тати опрацьовують свої округи, підку-
повуючи їх за бюджетні кошти вікнами, 
лавочками, спортивними майданчи-
ками, ремонтами, подарунками тощо. 
На жаль, поки суспільство сприймає 
депутата ВР як людину, яка має встанов-
лювати майданчики та організовувати 
концерти, а не як людину, яка має за-
йматися написанням законів.

Зміна виборчої системи – це за-
вдання вже наступного парламенту. 
Попри це, важливо не колись потім, 
через 5 років, обрати нових людей, 
а вже за два місяці, 21 липня, оновити 
персональний склад ради. Якщо він 
буде складатися з корупціонерів, старих 
політиків, людей, пов'язаних з великим 
бізнесом, – ми втратимо ще 5 років.

За прогнозами Світового банку, при 
нинішніх темпах «реформ» та еконо-
мічного зростання Україна зможе на-
здогнати Польщу за 50 років. Тому ви-
бір парламенту важливіший за вибір 
Президента. І саме парламент задає 
темп реформ в країні. Особисто я не 
хочу чекати 50 років, щоб наздогнати 
Польщу, бо з таким рівнем медицини 
в країні та тривалістю життя я просто 
можу не дожити до того часу. Тому це 
має відбуватися швидше, в рази швид-
ше. І я знаю, що це можливо, якщо не 
грабувати країну та не приймати закони 
в інтересах бізнес-груп.

Стара виборча система влаштовує 
нинішніх корупціонерів, які вже оби-
ралися завдяки їй і розраховують отри-
мати владу повторно. Тому активним 
представникам суспільства недостатньо 
просто прийти та проголосувати. Для 
того, щоб перемогти систему, потрібно 
долучатися та допомагати прогресив-
ним кандидатам і політичним партіям. 
Лише так можливо перемогти стару 
систему, де вирішальним фактором 
на виборах є гроші.

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

Жителі Головиного  
просять дати створити ОТГ  
і захистити гранітний кар`єр

Ольга Сідлецька 
      Руслан Мороз

Різноманітні акції 
протесту під стінами 
Житомирської об-
лдержадміністрації 
вже стали традицією. 
Сесія Житомирської 
облради, яка відбула-
ся 23 травня, не стала 
винятком – з транспа-
рантами прийшли 
жителі селища Голо-
вине Черняхівського 
району.

У протестувальників було 
лише дві вимоги – створити Голо-
винську ОТГ і не дати приватизу-
вати місцевий гранітний кар̀єр.

«Ми прийшли до ЖОДА та 
облради з вимогами створити 
Головинську ОТГ, захистити 
Головинський кар'єр, який роз-
крадають. Ми в своєму селищі 
не можемо жити, працювати, 
бо приходять злодії, щоб на-
бити кишені. Нам облрада та 
місцева рада не дають створити 
ОТГ. Вони вертають документи, 
постійно відмовляють в цьому. 
Були неодноразові звернення, 
але все марно. Кар'єр продали 
по шматках приватним струк-
турам за 12 мільйонів гривень, 
тобто даром. Там тільки заліз-
нична дорога коштує близько 8 
мільйонів гривень. Гроші просто 
відмиваються», – розповідають 
жителі Головиного.

Головинський селищний голо-
ва Іван Гетьманенко припустив, 
що прагнення людей створити 
ОТГ не увінчуються успіхом, ймо-
вірно, через супротив обласної 
влади.

«Я – селищний голова з 2015 
року. Як тільки я приступив до 
своїх обов'язків, ми вирішили 
створити державне підпри-
ємство «Головинський кар'єр», 
яке б годувало все селище та яке 
побудувало все селище, адже 
всі комунікації знаходяться на 
даному підприємстві. Потім ми 
хотіли зробити свою громаду, 
своє ОТГ, але Ігор Петрович 
Гундич сказав нам, щоб було не 
менше 5 тисяч населення. Тому 
ми домовились із селами поруч 
всім об'єднатися. Всього було б 
5,5 тисячі населення. Спочатку всі 

були згодні, а потім тих депута-
тів, які працювали в бюджетних 
установах, змусили відмовитися 
від своєї згоди. Напевно, це було 
зроблено за вказівкою Ігоря 
Петровича. А потім ті землі, де 
стоїть кар'єр, почали роздавати 
під індивідуальне господарство. 
Тобто це була крадіжка землі», – 
повідомив Іван Гетьманенко у ко-
ментарі «20 хвилин».

Люди звертаються до об-
ласної ради, до прокуратури, 
до інших структур з проханням 
допомогти. «Викрадено майже 
16 гектарів землі. 5 лютого були 
сходи села, ми ініціювали деле-
гацію до обласної ради, але тоді 
нас проігнорували та не дали 
виступити. Наше питання зня-
ли з порядку денного. Ми звер-
нулися до деяких депутатів, але 
також марно. 16 травня ми знову 
провели повторно сходи села, де 
прийняли звернення до всіх, щоб 
нам дали змогу створити громаду 
та залишити кар'єр у державній 
власності», – розповів Головин-
ський селищний голова.

Депутати під час сесії про-
голосували за те, щоб дати 
жителям Головиного слово. До 
депутатів звернувся Іван Гетьма-
ненко: «Шановні, я звертаюся до 
вас, звертаюся до прокуратури 
Житомирської області з приводу 
крадіжки. Це особисті селянські 
господарства – 18 гектарів землі. 
Тому звертаюся до прокуратури 
розслідувати незаконність дого-
вору купівлі-продажу цілісного 
майнового комплексу Головин-
ський кар̀ єр за 12 мільйонів 
і звертаюся до Служби безпеки 
України. Земля належить Голо-

винській селищній раді, і розпо-
ряджатися нею має вона. А ви не 
даєте створити ОТГ».

Депутат Житомирської об-
лради Олександр Чорноморець 
запропонував вивчити питання 
впорядкування роботи Голо-
винського кар̀ єру і створення 
ОТГ більш детально на комісії, 
на яку запросити селищного 
голову, фахівців, представників 
громадськості.

Голова Житомирської облра-
ди Володимир Ширма зауважив: 
«Обласна рада готова розглянути 
зараз чи на наступній сесії про-
ект». Однак активісти перебили 
його, зауваживши, що подавали 
усі необхідні документи. На за-
питання Володимира Ширми 
з цього приводу у секретаріаті 
повідомили, що документів в об-
ласній раді немає.

«Відповідно до порядку ство-
рення ОТГ, місцева влада ініціює 
створення територіальної грома-
ди. Це – повноваження обласної 
державної адміністрації, вони 
розглядають спроможність чи 
неспроможність, і потім ОДА 
вносить проект рішення», – по-
яснив Володимир Ширма. 
Представники громадськості не 
погодилися з аргументацією го-
лови облради, зауваживши, що 
необхідні документи подавалися, 
а їх відсутність – злочин.

Слово взяв голова ОДА Ігор 
Гундич: «Питання в тому, що на 
сьогодні ви можете багато роз-
повідати про спроможність цієї 
громади. Але вас, перш за все, не 
цікавить спроможність громади, 
вас цікавить, я так розумію, Голо-
винський гранітний кар̀єр». Губер-

натор зауважив, що претензій до 
депутатів обласної ради не пови-
нно бути, бо саме він ініціює роз-
гляд цього питання на сесії і несе 
відповідальність за це рішення: 
«Поки я не буду бачити спромож-
ність цієї громади, чи по території, 
чи по кількості населення, я ніколи 
не підпишу цей висновок».

«Якщо пропозиція про ство-
рення ОТГ буде винесена в облра-
ду, ми внесемо в порядок денний 
і підтримаємо», – підсумував Во-
лодимир Ширма.

З криками «Ганьба!» незадо-
волені представники Головиного 
покинули сесійну залу, тож, схо-
же, це не остання їхня акція.

П. С. У розпорядженні нашої 
редакції є звернення, підписане 
Головинським селищним головою 
Іваном Гетманенком, до голови 
Житомирської облради Володи-
мира Ширми і голови Житомир-
ської ОДА Ігоря Гундича, датоване 
14 січня 2019 року. «Інформую Вас 
про те, що розпорядженням се-
лищного голови утворено спільну 
робочу групу з підготовки про-
ектів рішень щодо добровільно-
го об`єднання територіальних 
громад Головинської селищної 
ради (смт. Головине), Бежівської 
сільської ради (с. Бежів) та Сліп-
чицької сільської ради (с. Сліп-
чиці, с. Корчівка) Черняхівського 
району Житомирської області 
в Головинську об`єднану територі-
альну громаду з адміністративним 
центром в смт. Головине», – йдеть-
ся в документі.

Чи буде створено Головинську 
ОТГ і чи вдасться врегулювати си-
туацію щодо гранітного кар̀єру – 
дізнаємося згодом.
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Житомирський 
виконком пропонує 
скоротити викорис-
тання дешевших 
пластикових паке-
тів, замінивши їх 
дорожчими екосум-
ками.

22-го травня Житомирський 
виконавчий комітет прийняв 
рішення впровадити на тери-
торії Житомирської міської ОТГ 
проект «#ЦЯТОРБА». Ініціатори 
запевняють, що цей проект має 
зменшити кількість побутового 
використання пластикових па-
кетів. Замість них пропонують 
використовувати екосумки, які 
і служать довше за поліетиле-
нові пакети, і виготовлені з еко-
логічно чистої або вторинної 
сировини.

Саме про це на засіданні 
Житомирського виконкому роз-
повідав директор департаменту 
економічного розвитку Микола 
Костриця.

«Пластик убиває. Пласти-
кові сміттєзвалища в морях 
та океанах щороку знищують 
мільйони морських тварин. 
Вам здається, що ви не може-
те змінити ситуацію? Але ви 
можете почати з маленького 
кроку. Наприклад, відмовитись 
від пластикових пакетів, коли 
купуєте продукти в магазині. 
Нам приємно, що житеоі міста, 
депутати місцевої ради та міс-
цевий бізнес підтримують ідеї 
еко-руху та наміри переходу на 
екоторби».

За словами Миколи Костри-
ці, після перших публічних 
презентацій проекту «#ЦЯТОР-
БА» до Агенції розвитку міста 
звернулося багато житомирян, 
які підтримують проект і хо-
чуть придбати #ЦЯТОРБА для 
себе. Приблизний розрахунок 
собівартості #ЦЯТОРБА стано-
вить близько 35 грн.

У соціальній мережі Фей-
сбук, повідомляється, що зараз 
#ЦЯТОРБА вже можна замови-
ти за наступними реквізитами: 
одержувач – КУ «Агенція роз-
витку міста» ЖМР, ЄДРПОУ – 
41680481, р/р – 26002924865202, 
МФО – 320478, в призначенні 
платежу просять вказати ПІБ, 
контактний номер телефону та 
«Попередня оплата #ЦЯТОР-
БА + кількість одиниць». Також 
у міській раді зазначають:«У 
рамках проекту ми також пла-

нуємо 10% #ЦЯТОРБА поши-
рити через соціальні ініціативи 
серед дітей, молоді в якості за-
охочувальних подарунків. Тому 
пропонуємо здійснювати попе-
редню оплату за 1 #ЦЯТОРБА – 
35,0 грн. + 10% (або більше)».

Нагадуємо, що на сесії Жи-
томирської обласної ради також 
розглядалося питання екології та 
захисту навколишнього серед-
овища від побутового сміття та 
говорилося про те, що один із 
найпоширеніших видів плас-
тикових відходів, що засмічує 
довкілля, – пластикові пакети. 
Вони проблемні для переробки, 
їх складно збирати, середній тер-
мін їх розпаду – понад 100 років. 
Щорічно тисячі тварин і птахів 
гинуть від поїдання пакетів. 
В Україні одна людина щороку 
викидає їх близько півтисячі.

Накопичення поліетилено-
вих пакетів у деяких регіонах 
спричиняє повені, вбиває міс-
цевих тварин, є однією з причин 
поширення небезпечних хвороб, 
перешкоджає потраплянню 
дощової води у ґрунт і, таким 
чином, зменшує врожайність 
і забруднює ґрунтові води.

На жаль, нормативно-пра-
вові акти України не передба-
чають право органів місцевого 
самоврядування встановлювати 
заборону обігу товарів на те-
риторії відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці, 
а також визначати заходи від-
повідальності суб'єктів під-
приємництва за порушення 
таких приписів. Таким чином, 
питання заборони використан-
ня та продажу поліетиленових 
пакетів повинно насамперед ви-
рішуватись централізовано на 
державному рівні, адже потре-
бує змін у законодавчих актах 
України.

Наразі 33 країни світу, серед 
яких – Франція, Італія, Румунія, 
Монголія, Кенія, Мадагаскар, 
заборонили використання плас-

тикових пакетів, ще 53 країни 
ввели часткову заборону або 
податок на пакети, а Комітет 
Європарламенту з навколиш-
нього середовища взагалі прого-
лосував за заборону в Євросоюзі 
з 2021 року використання одно-
разових пластикових виробів. 
В Україні на законодавчому рів-
ні наразі не введено обмеження 
щодо використання пластико-
вих виробів. Є країни, де діють 
добровільні ініціативи мереж 
супермаркетів чи інших опе-
раторів ринку щодо мінімізації 
використання поліетиленових 
пакетів.

Україна входить до переліку 
країн, де не прийнято жодних 
рішень, питання лише обгово-
рюється. Виробництво плас-
тикових пакетів у країні ніяк 
не регулюється, а їхня якість 
і безпечність не контролюються. 
При цьому переробці підляга-
ють пакети з товстого поліети-
лену. Тонкі пластикові пакети 
для переробки є складними та 

економічно нецікавими.
23 травня було прийнято 

звернення депутатів Житомир-
ської обласної ради до Верхо-
вної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерства 
екології та природних ресурсів 
України щодо заборони вико-
ристання поліетиленових паке-
тів: «Щодня ми чуємо тривожні 
цифри із теле- та радіоефірів, 
тому ситуація, яка склалася, 
викликала стурбованість се-
ред депутатів. Отже, з метою 
збереження безпечного для іс-
нування живої і неживої приро-
ди навколишнього середовища, 
захисту життя і здоров’я насе-
лення України від негативного 
впливу, зумовленого забруднен-
ням навколишнього природ-
ного середовища, досягнення 
гармонійної взаємодії суспіль-
ства та природи, пропонуємо:

заборонити реалізацію в ма-
газинах, павільйонах та інших 
об’єктах роздрібної торгівлі 
надлегких та легких пласти-
кових пакетів, за винятком 
біорозкладних пластикових 
пакетів та надлегких пласти-
кових пакетів, призначених для 
пакування свіжого м’яса, риби 
та продуктів з них, а також 
сипучих продуктів з 1 вересня 
2019 року. Заборонити реалі-
зацію поліетиленових пакетів 
з товщиною стінки до 50 мікрон 
з 1 вересня 2019 року. Створити 
умови на ринку для появи аль-
тернатив поліетиленовим паке-
там, а саме: паперових пакетів, 
багаторазових сумок, біопакетів 
рослинного походження».

За дорученням депутатів 
обласної ради таке звернення 
підписав голова обласної ради 
Володимир Ширма.

У Житомирі запровадили 
проект «#ЦЯТОРБА» Леонід

ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Нульовий опір 
Більшість автомобілістів, 

з якими довелось спілкуватись, 
не мають уявлення, що таке 
фільтр «нульового опору». Про 
цей унікальний фільтр я уже 
неодноразово згадував, а за-
раз спробую більш детальніше.

Коли я писав про фільтр 
«нульового опору», то звертав 
вашу увагу на об`єм двигуна, 
тому що користь від нього при 
встановленні на малолітражні 
автомобілі незначна, і це при 
тому, що це задоволення деше-
вим не назвеш. Сам «нульовик» 
коштує декілька тисяч, плюс 
обслуговування після прохо-
дження п`яти тисяч кілометрів, 
плюс додаткове переобладнан-
ня. Одним словом, треба добре 
подумати, чи варто робити таке 
удосконалення і чи підходить 
воно вам.

Звичайний повітряний фільтр 
запобігає попаданню в цилін-
дри і поршні пилу, бруду, вов-
ни – всього того, чим може 
«похвалитись» повітря. Однак 
перешкоджаючи шкідливим 
проникненням, паперові части-
ни фільтра чинять опір і потоку 
повітря. Відповідно двигун втра-
чає потужність. Найбільше це 
відчутно, коли фільтр забитий.

«Нульовики» виготовляються 
двох типів: панельні (вбудо-
вані у стандартні коробки) та 
конусні (універсальні). Най-
головніша перевага цих філь-
трів – збільшення потужності 
без втрат в якості фільтрації 
і відсутність необхідності че-
рез кожні п'ятнадцять тисяч 
пробігу замінювати його но-
вим. «Нульовик» промивається 
особливим розчином. Рідина 
для промивки фільтра в комп-
лектацію не входить. Процес 
очищення нескладний, єдина 
умова – не намагатися висуши-
ти його швидше в печі чи фе-
ном. Фільтр «нульового опору» 
витримує всього двадцять про-
мивок, після чого прийдеться 
купувати новий.

Повітряний фільтр «нульового 
опору» – річ унікальна і потріб-
на, тільки жаль, що він не під-
ходить до кожного автомобіля 
і не кожному по кишені.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
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Руслан Мороз

Жахлива новина 
приголомшила всіх. 
На Житомирщині 
поліція з’ясовує об-
ставини вбивства 
5-річної дівчинки.

Жахливий злочин, учинений 
батьками відносно своєї мало-
літньої дитини, був викритий 
поліцією у результаті перевірки 
інформації про ймовірне вбив-
ство. Загибла Даринка Макарчук 
раніше була вилучена із своєї 
сім’ї та певний час проживала 
у прийомній родині, а саме 
в дитячому будинку сімейного 
типу «Коберник». Однак мину-
лого року дівчинка за рішенням 
суду була повернута біологічним 
батькам. Нині обох біологічних 
батьків затримано. Розпочато 
кримінальне провадження.

Але давайте про все по по-
рядку. За сухими фактами по-
ліцейської хроніки ховається 
трагедія, яка відбувалася на очах 
односельчан протягом декількох 
років. Благими намірами висте-
лена дорога в пекло. Цей давній 
вираз в даному випадку набув 
насправді зловісного сенсу.

27 травня цього року до полі-
ції надійшло повідомлення про 
те, що в одному із сіл Овруць-
кого району батьки вбили свою 
5-річну дитину. На місце події 
негайно виїхали слідчо-опера-
тивні групи Головного управлін-
ня Нацполіції в Житомирській 
області та Овруцького відділен-
ня ГУНП.

На прохання правоохорон-
ців показати доньку 41-річна 
матір винесла з оселі дитину, 
вбрану у дівчачі речі. Однак 
правоохоронці запропонува-
ли матері показати усіх трьох 
дітей. Так було викрито, що за 
5-річну дівчинку жінка видає 
свого 3-річного сина. Коли ж 
остаточно з’ясувалось, що по-
трібної дитини в обійсті немає, 
батьки зізнались у страшному 
злочині, учиненому близько 8 
місяців тому.

«Про цю сім’ю місцевим пра-
воохоронцям відомо ще з 2009 
року, коли через пристрасть 
до алкоголю і невиконання 
батьківських обов’язків мати 
була позбавлена прав на двох 

синів. Потім, у 2013-му, у жінки 
та її 50-річного співмешканця 
з’явилась донька. А вже за рік 
у зв’язку із загрозою життю 
і здоров’ю дитину аж на півроку 
було госпіталізовано до лікарні. 
(Дитину було по-звірячому по-
бито – авт.) Причому без супро-
воду матері, бо та відмовилась. 
А з 2015-го до квітня 2018-го 
років дівчинка виховувалась 
у прийомній родині. Усі ці три 
роки відбувались суди, у тому 
числі і з подачі місцевих акти-
вістів, щодо повернення дити-
ни у біологічну родину. Врешті 
остаточне рішення було ухвале-
но, і дівчинка опинилась знову 
з батьками», – розповів т. в. о. ке-
рівника ГУНП Житомирщини 
Артем Лисогор.

Він також зазначив, що упро-
довж часу перебування дитини 
у батьків органи опіки намага-
лись обстежити умови її прожи-
вання, однак жодну комісію не 
допустили до оселі. А складені 
поліцейськими адміністративні 
матеріали за фактом неналеж-
ного виконання батьківських 
обов’язків були зрештою скасо-
вані у суді.

«П о п е р е д н ь о  в д а л о с я 
з’ясувати, що дівчинка у сво-
єму будинку у ході сімейного 
конфлікту від батька отримала 
травми, що призвели до її смер-
ті. Згодом мертве тіло дитини 
батьки спалили у печі, а рештки 
викинули у річку. Про це вони 

нікому не сказали. Наразі обох 
батьків затримано слідчими 
у порядку ст. 208 (Затримання 
уповноваженою службовою 
особою) Кримінального про-
цесуального кодексу України. 
Робимо усе можливе, щоб пере-
вірити отриману інформацію та 
встановити усі обставини, – по-
відомив заступник начальника 
ГУНП Житомирщини Олек-
сандр Радченко. – Також окремо 
хочу зазначити, що така жах-
лива ситуація стала можливою 
через втручання у долю загиблої 
дитини так званих «активістів» 
з обласного центру, які супро-
воджували і всіляко впливали 
на судові процеси задля вилу-
чення дівчинки із нормальних 
умов проживання та виховання 
у прийомній родині і врешті 
таки допомогли повернути її 
неблагополучним біологічним 

батькам. Задля досягнення 
цієї мети свого часу ці горе-
активісти цілими делегаціями 
приходили до ГУНП в області 
з вимогою до керівництва не-
гайно «захистити» дитину від 
надуманих і нічим не підтвер-
джених знущань у прийомній 
родині та повернути її батькам».

Найстрашніше в цій ситу-
ації – те, що дівчинка близько 
року тому зусиллями горе-акти-
вістів, які на кожному перехресті 
кричать про знущання над ді-
тьми в будинках сімейного типу, 
була вилучена з прийомної сім'ї, 
де про неї дбали і займалися 
вихованням та оздоровленням, 
і повернута біологічним батькам, 
які через пристрасть до алкоголю 
вже позбавлені батьківських прав 
на двох старших дітей.

Саме прийомна мама, коли 
в неї забирали Даринку, крича-
ла, що батьки її просто вб'ють. 
Її слова виявилися пророчими. 
Тоді, на жаль, ніхто не звернув 
увагу на її застереження.

Поки прийомні батьки на-
магалися через вищі судові 
інстанції оскаржити рішення 
місцевих судів і повернути ди-
тину, 5-річна Даринка безслід-
но зникла. За майже рік життя 
в біологічній сім'ї ні прийомній 
матері, ні навіть комісіям, які 
приїжджали перевірити умови 
проживання дитини, не вдалося 
побачити дівчинку.

Очільник Житомирської 
обласної поліції В'ячеслав Пе-
чененко в соціальній мережі 
Фейсбук написав наступне: 
«Батьки» просто не відкривали 
двері, негайно повідомляючи 
про візити горе-активістам, ті 
тут же піднімали шум в соці-
альних мережах. Навіть складені 
в червні 2018-го адміністративні 
матеріали відносно батьків за 
неналежне виконання обов'язків 
по вихованню дітей були в кін-
ці кінців скасовані в суді (не без 
допомоги «друзів» сім'ї). А ще 
через якийсь місяць дитини не 
стало. У поліції є всі підстави 
вважати, що біологічні батьки її 
вбили. Шокує і жахає той факт, 
що тіло мертвої дитини ці не-
люди спалили в печі, а останки 
винесли… (принаймні такі сві-
доцтва ми поки перевіряємо). 
Зараз обоє батьків заарештова-
ні, знаходяться під вартою. Ми 
продовжуємо збирати свідчення 
і докази. Так і хочеться запита-
ти у псевдозахисників – ви досі 
вважаєте, що Даринці краще 

з біологічними батьками?!»
Досудове розслідування 

триває за ч. 2 ст. 115 (Умисне 
вбивство) Кримінального ко-
дексу України. Наразі право-
охоронці продовжують прове-
дення слідчих дій, необхідних 
для встановлення усіх обставин. 
За чинним законодавством по-
збавлення життя малолітньої 
дитини карається позбавленням 
волі на строк від 10 до 15 років 
або довічним ув’язненням.

Коли цей матеріал вже готу-
вався до друку, 28 травня 2019 
року Житомирський виконком 
екстрено зібрався на позачергове 
засідання. На порядку денному 
було тільки одне питання – ін-
формування громадськості про 
страшну подію та прийняття 
звернення до облдержадміні-
страції, органів опіки, судової 
влади та поліції стосовно того, 
яким чином вдалося всупереч 
закону, наведеним фактам та 
зусиллям вихователів прийняти 
незаконне рішення і передати 
дитину батькам-алкоголікам? 
Як взагалі сталося, що протягом 
тривалого часу ніхто в селі не 
переймався тим, куди поділася 
дитина? Адже це – не велике 
місто, а село, де всі один одно-
го добре знають. Є питання й до 
селищного голови села Листвин 
Овручського району, який надав 
позитивну характеристику бать-
кам, хоча добре знав, що вони 
зловживають «зеленим змієм». 
Також з'ясувалося, що на дитину 
були оформлені певні соціальні 
виплати, тому вбивство прихо-
вували й для того, щоб не позба-
вити себе додаткової копійчини. 
Навіть поховати по-людськи ди-
тину навряд чи вийде. Останки, 
за словами вбивць, були просто 
викинуті в річку.

Під час засідання виконко-
му були названі прізвища тих, 
хто перешкоджав діям органів 
опіки здійснювати свої функції. 
Неможливо, напевно, притягти 
всіх винних до відповідальності. 
До суду за законом будуть при-
тягнуті тільки вбивці-батьки. Але 
всім іншим жити з цим до кінця. 
Недарма кажуть, що є суд люд-
ський, а є суд Божий. І з яким 
тягарем на душі постануть перед 
творцем ті, хто, може, і вважав, 
що творить добру справу, а на-
справді створив страшне. Може, 
потрібно замислитися, чи варті 
чиїсь амбіції життя Даринки 
Макарчук, вбитої власними бать-
ками в алкогольному дурмані.

Рідна мати, одягнувши на сина 
віночок, намагалася видати його 
за вбиту та спалену в печі дочку

 На фото: Даринка Макарчук  
     з біологічною матір`ю
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Сесія із сенсаціями та 
претензіями на «безпрєдєл»

Микола Корзун

Чергова сесія 
Житомирської об-
ласної ради відбува-
лася 23 травня – якраз 
у День героїв. У Жи-
томирі про свято 
нагадували хіба що 
прапори, встановлені 
над приміщенням 
Житомирської ОДА 
та обласної ради.

У самому приміщенні ради, 
якраз перед входом до сесійної 
зали, було влаштовано виставку із 
фотоматеріалами, присвяченими 
видатним борцям за незалежність 
та волю України. Але далі героями 
та персонажами сесійного дійства 
стали вже зовсім інші люди. Так 
би мовити, із числа сучасників.

Найпершим чином варто за-
уважити, що церемонія вручення 
державних нагород та почесних 
звань для цілого ряду житомирян 
та жителів Житомирщини стала 
вже звичним елементом сесійних 
засідань Житомирської обласної 
ради, і зазвичай вітання та на-
городження стають прелюдією 
сесійного дійства. Проте надалі 
сюжет подій на сесії стає більш 
драматичним і напруженим. Не 
стала винятком і сесія Житомир-
ської обласної ради від 23 травня 
2019 року.

Отруєна Случ – типово 
український «безпрєдєл»?

Кожен, хто заходив до сесійної 
зали Житомирської обласної ради 
зранку 23 травня, зупиняв свій по-
гляд на банері, прикріпленому до 
столу президії. Банер прикріпили 
активісти із Новограда-Волинсько-
го, аби ще раз нагадати депутатам 
про неподобства, що виникли на 
річці Случ, головній водній артерії 
для міст Баранівки та Новограда-
Волинського. На Житомирщині 
вже давно знають про те, що най-
більшим джерелом екологічних 
негараздів для Случі стала По-
нінківська паперова фабрика, яка 
знаходиться на території Хмель-
ницької області. Очисні споруди 
підприємства працюють з пере-
боями, і часто відходи целюлоз-
ного виробництва потрапляють 
у води річки Хомори. Та, зі свого 
боку через декілька кілометрів 
впадає у більш потужну артерію 

річки Случі. Ось таким чином 
відходи із Понінки знищують все 
живе у Случі на відстані 40–50-ти 
кілометрів вниз за течією. Жите-
лі Баранівки неодноразово били 
на сполох у 2017-му та у 2018-му 
роках, коли риба та всіляка інша 
річкова живність гинула від того, 
що із Понінки надходила чергова 
порція отрути. У 2019-му році до 
протестів щодо скиду отруйних 
нечистот у Хомору та Случ долу-
чилися жителі міста Новограда-
Волинського. Уся Україна нещодав-
но спостерігала за перекриттям 
автомагістралі Київ – Чоп поблизу 
Новограда-Волинського. Але у від-
повідь Понінківська фабрика зреа-
гувала черговим викидом отрути, 
а Случ перетворилася після цього 
у небезпечну стічну канаву. Ось 
чому активісти зі Звягеля прибу-
ли до Житомира, аби спонукати 
Житомирську облраду хоча б при-
йняти звернення до Президента, 
Кабміну та парламенту України 
щодо небезпеки на Случі. Звер-
нення, яке піде «наверх» до сто-
лиці, приймалося у звичайний 
мітинговий спосіб. Активісти усіх 
мастей мали змогу учергове ви-
словити своє занепокоєння та обу-
рення. Депутати із Новограда-Во-
линського також приєдналися до 
вимог, які увійшли до звернення. 
Але ніхто й словом не обмовився 
про те, хто є господарем Понін-
ківської фабрики. Так само ніхто 
із керівників Житомирщини, пра-
цівників правоохоронних органів 
чи екологічної інспекції не встав 
і не сказав, яких збитків насправді 
нанесло жителям житомирсько-
го Полісся горе-підприємство із 
Хмельниччини. Для повної ясно-
сті, мабуть, варто було б розпові-
сти, що Понінківська фабрика є 
головним постачальником кар-

тонної продукції для одного із 
кондитерських гігантів України. 
Усі в Україні знають назву цього 
підприємства, так само як і пріз-
вище його власника. Адже зовсім 
недавно він був найпомітнішою 
в Україні особою. Що буде тепер 
і чи зможе хто-небуть в Україні 
припинити екологічний «безпрє-
дєл» у Понінці і в цілому на Случі? 
Звісно, це залежить не стільки від 
депутатів Житомирської облра-
ди, скільки від нових керманичів 
української держави.

Що робити, якщо депутата 
підслуховують?

Повертаючись до сесійної 
зали Житомирської обласної 
ради того ж дня 23 травня 2019-го 
року, можемо із сумом відзначити, 
що перелік подій із сенсаційно-
скандальним забарвленням не об-
межився лише мітингом навколо 
Понінки. На старті роботи сесії на 
трибуну зійшов депутат Володи-
мир Кропивницький. Його заява 
стосувалася суто етичних норм 
та правил у роботі депутатського 
корпусу. Якщо точніше – Кропив-
ницький висловив обурення щодо 
дій голови Житомирської обласної 
організації ВО «Батьківщина» Ан-
желіки Лабунської. Вона, за слова-
ми Володимира Кропивницького, 
використовує у своїй роботі та 
спілкуванні із однопартійцями 
методи, якими зазвичай послуго-
вуються працівники спецслужб. 
В. М. Кропивницький із трибуни 
сесії обласної ради звернувся до 
правоохоронців із вимогою їх ре-
акції на те, наскільки законним 
є прослуховування телефонних 
розмов депутатів із фракції ВО 
«Батьківщина». Наразі важко зро-
зуміти, наскільки несподіваною 

для правоохоронців виявилася за-
ява депутата Володимира Кропив-
ницького, але голова депутатської 
комісії Житомирської обласної 
ради з питань законності та ре-
гламенту Сидір Кизін відреагував 
миттєво, запевнивши колег-депу-
татів, що очолювана ним комісія 
ретельно вивчить факти та обста-
вини, викладені у виступі-заяві 
В. М. Кропивницького.

Львівське сміття 
і Житомирщина: схоже, 
народжується традиція?

Надалі сенсації у сесійній залі 
продовжились. Слово для виступу 
від головного мікрофону отрима-
ла голова Семенівської ОТГ На-
талія Семенюк. Вона повідомила 
про ще один епіцентр екологічних 
негараздів, що виник у Бердичів-
ському районі. Йдеться про при-
міщення колишнього складу у селі 
Терехове, яке використали для 
прийому сміття зі Львова. Хтозна, 
на що розраховували підприєм-
ці-орендарі приміщення у селі 
Терехове, але дуже схоже на те, що 
на Житомирщині було облашто-
вано чергову аферу навколо сміття 
зі Львова. Тобто орендарі складу 
у селі Терехове вирішили зароби-
ти на утилізації львівського сміття. 
Прийнявши сміття за цінами «зі 
Львова», а потім переправивши 
його на місцеві сміттєзвалища до 
Бердичева та Козятина. Розраху-
нок був простий – місцеві ціни 
на утилізацію сміття були куди 
меншими, ніж львівські тарифи, 
і саме на цій «різниці-маржі» 
планувалося отримати дохід. До 
того ж частину сміття «терехівські 
орендарі» вирішили спалити. Міс-
цевий люд, а також жителі Берди-
чева відчували сморід від диму із 
Терехового упродовж трьох днів. 
Але вся дикість ситуації у селі 
Терехове проявилася у тому, що 
ніхто із владних чиновників не-
спроможний завадити безпредєлу 
підприємців, які вирішили нахаб-
ним чином заробити на проблемі 
львівського сміття. Виявилося, що 
правоохоронці не можуть навіть 
взяти пояснення у горе-орендарів, 
які завезли до Терехового кілька 
сотень тонн (!) сміття

Голова Семенівської ОТГ та-
кож доповіла сесійному зібранню 
про те, що і вона не має жодного 
впливу на орендарів, а це означає, 
що проблема сміття залишається 
невирішеною ще на тривалу пер-
спективу. Про те ж саме доповідав 
із трибуни сесії обласної ради і го-
лова Бердичівської райдержадмі-
ністрації Петро Яригін. Ситуація 
насправді видається патовою, 

яка зайшла у своєму вирішенні 
у справжній глухий кут. І хоча де-
путат із Коростеня В. Науменко 
нагадав депутатам, що в одному 
із сіл Коростенського району та-
кож мали аналогічну проблему 
із сміттям зі Львова, але силами 
місцевої влади, а також за допо-
моги підприємців та керівників 
ряду фірм питання було вирішене. 
Губернатор Житомирщини Ігор 
Гундич та голова Житомирської 
облради Володимир Ширма 
ледь не в один голос підтримали 
позитивний варіант вирішення 
проблеми у Тереховому за анало-
гією із коростенським прикладом. 
Очевидно, іншого варіанту сміт-
тєвого «безпрєдєлу» ніхто серед 
керівників Житомирської області 
поки що не бачить.

Депутат без досвіду керівної 
роботи – це не депутат?

Не обійшлося без непорозу-
мінь під час сесії Житомирської 
облради і у питанні про призна-
чення директора комунального 
підприємства «Агенція з питань 
регіонального розвитку». Після 
проведеного 25 квітня 2019 року 
конкурсу з визначення директора 
агенції виявилося, що його пере-
можець Олексій Шавлович не 
має стажу керівної роботи. Про 
це у сесійній залі депутатам на-
гадав громадський активіст Олег 
Білецький. При цьому голова кон-
курсної комісії Сергій Крамаренко 
(він же – перший заступник голови 
Житомирської облради) зазначив, 
що відсутність стажу не є пору-
шенням, а тому Олексія Шавлови-
ча визнано переможцем конкурсу 
цілком справедливо. В принципі 
як може бути інакше, адже пан 
Шавлович як-не-як є депутатом 
Житомирської облради, а своїх 
колег депутати облради без гарної 
керівної посади, як правило, не 
залишають. Ще один виступ під 
час сесії Житомирської обласної 
ради від 23 травня 2019-го року 
був цікавим з багатьох поглядів. 
Колишній директор Бердичів-
ського медичного коледжу Во-
лодимир Клименюк з трибуни 
сесії вкотре нагадав депутатам про 
те, що бердичівським коледжем 
вже два роки «тимчасово» керує 
підполковник з досвідом роботи 
у пенітенціарній службі. Обласна 
рада, як господар коледжу, чомусь 
не поспішає проводити конкурс. 
Те, що ситуація навколо бердичів-
ського коледжу вже аж два роки 
нагадує «безпрєдєл», ні для кого 
сенсацією не виглядає. У Жито-
мирі до подібного, схоже, звикли. 
І на таке не зважають.
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Перевиборам Вер-
ховної Ради – бути. 
Саме це стало голо-
вним підсумком іна-
угураційної промови 
нового Президента 
України Володимира 
Зеленського. Нинішня 
Верховна Рада давно 
уже не представляє 
народ, і навіть «що-
йно розпущена» 
коаліція існувала 
виключно на папері. 
Отже, протягом на-
ступних двох місяців 
українці мають вирі-
шити, які саме полі-
тичні сили достойні 
увійти в наступний 
парламент.

Президентські перегони наре-
шті завершились. На урочистому 
засіданні Верховної Ради новим 

президентом став Володимир Зе-
ленський, якому українці віддали 
рекордну кількість голосів за всю 
історію України. Але його 73% – це 
не особистий рейтинг, а величез-
ний запит на кардинальні зміни 
в країні. Адже важко знайти сфе-
ру, в якій минулий президент не 
залишив свого руйнівного впливу.

Один із найганебніших на-
слідків його правління – нинішня 
Верховна Рада, в якій навіть ніко-
ли не було нормальної коаліції. 
Вона завжди працювала в режимі 
«божевільного принтера», яким 
вручну керували з Адміністрації 
Президента, а уряд керувався чим 
завгодно, тільки не інтересами 
народу. Тож дострокові вибори 
не тільки назріли, а й перезріли, 
ставши нагальною потребою.

Разом із тим вони ставлять 
перед українцями надзвичайно 
важку задачу. Протягом лише 
двох місяців вони повинні ви-
значити, які саме політичні сили 
займуть місця в наступному пар-
ламенті. Без перебільшення, це 
стане ключовим вибором, навіть 
важливішим за вибори президен-
та. Бо Україна є парламентсько-
президентською країною, і саме 

Верховна Рада обиратиме уряд 
та прем‘єр-міністра, які стануть 
реальними очільниками країни.

Економіка, підтримка терито-
ріальних громад, формування і ви-
конання бюджету – все це сфера 
відповідальності прем‘єр-міністра. 
Він же є головою виконавчої влади 
і має можливість впоратись із сва-
віллям місцевих чиновників. На 
його плечі також впаде весь тягар 
криз, які насуваються на країну 
цього року – комунальної, фінан-
сової та інфраструктурної. Це не 
рахуючи війни, яка теж забирає 
свою страшну данину.

До того ж новообраний пре-
зидент є новачком у політиці. 
Бажання змін – це дуже добре 
і відповідає очікуванням людей. 
Зрештою це продемонстрували 
й результати президентських ви-
борів. Але одного бажання зміню-
вати країну недостатньо. А непро-
думані дії навіть можуть завдати 
шкоди. Для того, щоб «машина 
змін» зрушила з місця, їй потрібен 
«мотор» – керівник уряду, здатний 
діяти швидко, рішуче, в інтересах 
більшості українців. Саме тому 
на посаді прем‘єр-міністра має 
опинитись людина із грунтовни-

ми економічними знаннями та 
реальним антикризовим досвідом. 
Тільки вона зможе не лише впо-
ратись із викликами, які стоять 
перед країною, а й стати надійним 
балансом для президента-новачка.

Ситуація ускладнюється тим, 
що в новому парламенті сильні 
позиції займуть проросійські 
сили. А проукраїнський блок 
складатимуть декілька партій, що 
призведе до складних коаліційних 
перемовин. Довгу «коаліціаду» 
Україна собі дозволити не може – 
у неї будуть лічені місяці і навіть 
тижні на боротьбу із кризовими 
явищами.

А значить, новий прем‘єр-
міністр повинен приступити до 
реальної роботи в перший же день.

Я, як і багато українців, вва-
жаю, що на сьогодні єдиною лю-
диною, здатною на таке, є Юлія 
Тимошенко. Уже зараз вона має 
чітко сформовану покрокову 
економічну програму – Новий 
Курс України. Її величезний до-
свід як політика та управлінця 
демонструє: даремно час вона не 
витрачає, а починає ефективно 
працювати вже з перших днів. 
Вона ґрунтовно обізнана не лише 

із особливостями територіальних 
громад, а й має реальну програму 
децентралізації.

Юлія Тимошенко –  також 
єдиний на сьогодні політик, 
який двічі довів свою здатність 
рятувати країну від криз. Вона 
зробила це двічі – у 2001 році, від-
вернувши енергетичну катастро-
фу, і у 2008 році, не дозволивши 
світовій кризі знищити українську 
економіку.

Партія «Батьківщина», попри 
малий розмір фракції, уже пока-
зала майстер-клас відстоювання 
прав громадян. Вона є унікальним 
синтезом досвіду професійних 
політиків та свіжих ідей молоді, 
а отже, зможе бути локомотивом 
реальних реформ.

Тож ядром дієвої проукраїн-
ської і прозахідної коаліції, здат-
ної на ефективні дії одразу після 
виборів, може стати тільки пар-
тія «Батьківщина». А Юлія Тим-
ошенко є найкращим в Україні 
антикризовим менеджером, яка 
стане сильним і відповідальним 
прем'єр-міністром, здатним ре-
анімувати економіку країни і до-
битись процвітання.

Анатолій Шаповал

За кілька днів – літо, 
а це значить, що офі-
ційно розпочинається 
гаряча пора відпусток.

Якщо ви наважилися подоро-
жувати за кордон власним тран-
спортом – радимо скористатися 
кількома порадами: ретельно підго-
тувати автівку до тривалої поїздки, 
правильно спланувати автомобіль-
ний тур і подбати про всі необхідні 
документи.

Що стосується саме автоподо-
рожі, то до необхідних документів 
належать: документ, що підтвер-
джує особу; договір обов’язкового 
страхування цивільної відпові-
дальності власників транспортних 
засобів; свідоцтво про реєстрацію 
авто і посвідчення водія. До вашої 
уваги – відповіді на найпоширеніші 
запитання автовласників.

Яке водійське посвідчення 
потрібне для поїздки за кордон 
на власному авто?

Насамперед це залежить від 
того, до якої країни ви збираєтеся 

подорожувати. Згідно з Віденською 
конвенцією про дорожній рух 1968 
року українське національне по-
свідчення водія визнається майже 
у всіх країнах світу.

Але зауважте, що таке посвід-
чення повинне відповідати вимо-
гам, встановленим цією конвенцією: 
мати строк дії (не бути безстроко-
вим), а всі дані, які внесено до по-
свідчення водія, повинні дублюва-
тись транслітерацією латинськими 
літерами.

Разом з тим відповідно до Же-
невської конвенції про дорожній 
рух 1949 року в 63 країнах світу 
можна керувати авто виключно за 
наявності міжнародного посвідчен-
ня водія. Це країни обох Америк, 
Азії, Африки, а також Австралія, 
Індія і 4 країни Євросоюзу.

Що таке міжнародне посвід-
чення водія?

Міжнародне посвідчення во-
дія – це посвідчення, яке надає його 
власнику право на водіння автомо-
біля у країнах, що визнають такі 
посвідчення. Посвідчення вважа-
ється дійсним тільки за наявності 
національного посвідчення водія.

Де і як отримати міжнарод-
не посвідчення водія?

Міжнародні посвідчення ви-
даються у будь-якому територі-
альному сервісному центрі МВС 
Житомирської області на підставі 
українського національного посвід-
чення водія.

Необхідний перелік доку-
ментів:

• оригінал національного во-
дійського посвідчення;

• паспорт громадянина України 
(у разі надання ID-картки без наяв-
них у безконтактному електронно-
му носії відомостей про реєстрацію 
місця проживання разом надається 
довідка про реєстрацію місця про-
живання особи);

• паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон;

• фотокартка розміром 
3,5х4,5 см на матовому папері.

Оформлення та видача міжна-
родного посвідчення водія здійсню-
ються у строк до п’яти робочих днів 
з дня подання необхідних докумен-
тів, однак зазвичай міжнародне по-
свідчення водія видається під час 
обслуговування, в день звернення 

до ТСЦ МВС.
Термін дії міжнародного водій-

ського посвідчення – 3 роки, але не 
більше строку дії національного 
посвідчення водія. Зауважуємо, що 
перескладати іспити для отриман-
ня документа не потрібно.

Що може завадити отрима-
ти міжнародне посвідчення 
водія?

Власникам безстрокових посвід-
чень водія – старих «книжечкок» 
радянських часів або ламінова-
них – для виїзду на автомобілі за 
кордон необхідно їх обміняти на 
пластикові в будь-якому сервісному 
центрі МВС України.

Адміністратори нададуть цю 
послугу протягом години. Для 
цього не потрібно складати іспит, 
однак наявність відповідної медич-
ної довідки обов’язкова.

Інформація про перелік 
документів саме для вашої по-
їздки – онлайн у два кліки

Завдяки зручному онлайн-сер-
вісу можна детальніше дізнатися, 
які документи необхідні саме для 
вашої поїздки автомобілем за кор-
дон. Для цього із запропонованого 

списку потрібно обрати країну, 
до якої плануєте подорожувати. 
Далі – один з варіантів: ви є влас-
ником транспортного засобу чи ні. 
Відповідно до вказаних параметрів 
з’явиться перелік необхідних для 
подорожі документів.

Сервіс автоматично розділяє 
країни на ті, що визнають україн-
ське національне посвідчення водія, 
та ті, де додатково потрібно мати 
з собою міжнародне водійське по-
свідчення.

Слід зазначити, що керувати 
транспортними засобами за наяв-
ності міжнародного посвідчення во-
дія дозволяється лише за кордоном. 
В Україні громадяни, які постійно 
живуть на її території, збираючись 
в дорогу, повинні мати національне 
посвідчення. Також автолюбителям 
варто пам’ятати: номерні знаки, 
виготовлені на індивідуальне за-
мовлення, дійсні лише на території 
України. За кордон необхідно ви-
їжджати на транспортному засобі 
виключно з державними номерни-
ми знаками.

Регіональний сервісний центр 
МВС у Житомирській області

Дострокові вибори – вибори 
сильного прем‘єр-міністра

Поради мандрівникам: які документи 
потрібні для поїздки на авто за кордон
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Порядок повернення 
судового збору

Коли сплачений судовий 
збір можливо повернути? 
Роз’яснення в межах проекту 
«Я маю право» надали фахівці 
Хорошівського бюро правової 
допомоги.

Сплачена сума судового збо-
ру повертається за ухвалою суду 
в разі (ст. 7 Закону України «Про 
судовий збір»):

– зменшення розміру позо-
вних вимог або внесення судо-
вого збору в більшому розмірі, 
ніж встановлено законом;

– повернення заяви або 
скарги;

– відмови у відкритті прова-
дження у справі;

– залишення заяви або скар-
ги без розгляду (крім випадків, 
якщо такі заяви або скарги зали-
шені без розгляду у зв'язку з по-
вторним неприбуттям позивача 
або за його клопотанням);

– закриття провадження 
у справі (крім випадків, якщо 
провадження у справі закрито 
у зв’язку з відмовою позивача від 
позову і така відмова визнана су-
дом), у тому числі в апеляційній 
та касаційній інстанціях.

У випадках, установлених 
пунктом 1 частини першої цієї 
статті, судовий збір повертаєть-
ся в розмірі переплаченої суми; 
в інших випадках, установлених 
частиною першою цієї статті, – 
повністю.

У разі укладення мирової 
угоди до прийняття рішення 
у справі судом першої інстанції, 
відмови позивача від позову, 
визнання позову відповідачем 
до початку розгляду справи по 
суті суд у відповідній ухвалі чи 
рішенні у порядку, встановле-
ному законом, вирішує питання 
про повернення позивачу з дер-
жавного бюджету 50 відсотків 
судового збору, сплаченого при 
поданні позову.

У разі укладення мирової уго-
ди, відмови від позову, визнання 
позову відповідачем на стадії пе-
регляду рішення в апеляційно-
му чи касаційному порядку суд 
у відповідній ухвалі у порядку, 
встановленому законом, вирішує 
питання про повернення скарж-
нику (заявнику) з державного 
бюджету 50 відсотків судового 
збору, сплаченого ним при по-
данні відповідної апеляційної чи 
касаційної скарги.

Виникли питання? За юридич-
ною консультацією звертайтесь 
до місцевих центрів та бюро пра-
вової допомоги. Їх адреси та кон-
такти ви можете знайти на сайті 
http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/
ua/ у розділі «Місцеві центри».

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

КОЛОНКА

Руслан Мороз

Протягом цілого 
дня два судді під 
час трьох судових 
засідань в суботу, 
25 травня 2019 року, 
все ж обрали запо-
біжний захід для 
лідера «Білого брат-
ства» Яна Яцишина.

Корольовський районний суд 
м. Житомира обрав запобіжний 
захід для лідера «Білого брат-
ства» Яна Яцишина – тримання 
під вартою строком на 60 діб без 
визначення суми залогу.

Ще напередодні з'явилося 
повідомлення, що поліція Дні-
пра вранці 24 травня затримала 
у Дніпрі Яна Яцишина – лідера 
угруповання «Біле братство», 
підозрюваного в організації 
замовного вбивства. Про це 
повідомив начальник поліції 
Житомирської області В'ячеслав 
Печененко. Яцишина направили 
до Житомира, де в суботу на за-
сіданні суду йому було обрано 
запобіжний захід. Підозрюва-
ний був оголошений в розшук 
у лютому цього року, коли 
працівники поліції не знайшли 
його в Нікополі за адресою про-
писки. Поліцейські повинні 
були доставити Яцишина в суд 
примусово, оскільки у прокура-
тури з'явилася інформація, що 
він ховається від слідства.

Нагадаємо, що 28 липня 
2018 року поліція повідомила 
про затримання лідера і члена 
однієї з найбільших злочин-
них організацій в Україні «Біле 
братство», яке займалося не-
законним обігом наркотиків. 
Ними виявилися Руслан Лісанов 
і Ян Яцишин. Під час обшуку 
в машині Яцишина знайшли 
зброю, наркотики і гроші. Лі-
санова затримали 23 липня 2018 
року. За день до цього біля се-
лища Оліївка невідомі на дорозі 
обстріляли авто, вогнепальне 
поранення отримала пасажир-
ка автомобіля, 46-річна киянка. 
Слідчі порушили кримінальне 
провадження за статтею про 
умисне вбивство. Лісанов під-
озрюється у виконанні ролі 
кілера під час нападу на авто, 

а організатором злочину, за вер-
сією слідства, був Ян Яцишин. 
Крім звинувачення в замовленні 
вбивства, Яцишину інкриміну-
ють незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами, за 
незаконне виготовлення, збері-
гання, придбання наркотичних 
засобів з метою і без мети збу-
ту. Крім цього, він проходить 
свідком у справі про подвійне 
вбивство в Нікополі 10 лютого 
2016 р.

У Житомирі 27 грудня 2018 
року Житомирський апеля-
ційний суд звільнив з-під вар-
ти під заставу одного з лідерів 
злочинного угруповання «Біле 
братство», фігуранта кількох 
кримінальних справ Яна Яци-
шина. Про це у Facebook по-
відомив керівник головного 
управління Нацполіціі в Жи-
томирській області В'ячеслав 
Печененко: «Одне рішення 
суду – і вся масштабна робота 
житомирської міліції з ліквіда-
ції дніпровського бандитського 
угруповання «Білого братства» 
звелася нанівець. Вчора лідера 
цієї банди, 44-річного нікополь-
ця, звільнили з-під варти прямо 
в залі Апеляційного суду під 
заставу в півмільйона гривень. 
Після двох днів затяжних роз-
глядів апеляції, на яких він «бо-
ровся» і демонстрував раптове 
погіршення здоров'я, і всіма 
іншими засобами умисного 
затягування процесу розгляду. 
Відверто шкода сил оператив-
ників і слідчих. Немає межі 
обуренню», – написав він.

Тоді наше видання 18 січня 
2019 року розмістило матеріал: 
«Конфлікт суду і поліції: чому 
відпустили лідера «Білого брат-
ства» Яна Яцишина?»: «Хто та-
кий Ян Яцишин і що сталося 
в залі суду. 27 грудня 2018 року 
Апеляційний суд Житомирської 
області відпустив під заставу 
в розмірі 500 тис. грн лідера ві-
домого в Нікополі бандитсько-
го угруповання на прізвисько 
«Батя» Яна Яцишина. Необхідну 
суму застави внесла його дружи-
на, і лідер «Білого братства» був 
звільнений з-під варти просто 
в залі суду».

Тоді прокуратурою Жито-
мирської області була подана 
апеляція на рішення слідчого 
судді Корольовського районного 
суду, оскільки воно не відповідає 
нормам закону:

«Так, підозрюваному було 
продовжено запобіжний захід 
у вигляді утримання під вартою, 
однак ми (прокуратура, – авт.) 
вважаємо, що суддя безпідстав-
но використовував своє право 
щодо внесення застави», – про-
коментувала рішення суду про-
курор Житомирської обласної 
прокуратури Олена Бондарчук.

У той же час у Яцишина 
стався напад епілепсії прямо 
під час судового засідання. Жи-
томирський апеляційний суд 
назвав неправдивою інформа-
цію, оприлюднену начальником 
Національної поліції області, 
щодо звільнення з-під варти лі-
дера бандитського угруповання 
Яна Яцишина. Голова Житомир-
ського апеляційного суду Юрій 

Жизневський 3 січня 2019 року 
на офіційній сторінці Жито-
мирського апеляційного суду 
в Facebook опублікував відпо-
відь на звинувачення В'ячеслава 
Печененка: «Громадяни пови-
нні знати правду! 28 грудня 
2018 року начальник Головного 
управління Національної поліції 
України в Житомирській області 
В'ячеслав Печененко чи то з ме-
тою виправдатися, чи то з метою 
приховати протиправні дії своїх 
підлеглих або, можливо, у зв'язку 
з професійною некомпетентніс-
тю, без будь-яких підстав виклав 
на своїй сторінці в соціальній 
мережі Facebook, м'яко кажучи, 
неправдиву інформацію щодо 
дій суддів Житомирського апе-
ляційного суду, чим ввів в оману 
громадськість і штучно спрово-
кував масове обурення і погрози 
на адресу суддів…».

Зараз Яну Яцишину – 44 
роки, він –уроженець Нікополя 
і проживав там тривалий час. 
Останні 1,5 року живе в Києві. 
28 липня 2018 року поліція за-
явила про затримання лідера 
злочинного угруповання Яна 
Яцишина, який їхав в Житомир 
по трасі «Київ – Чоп» нібито під-
тримати свого друга і соратника 
Лісанова і потрапив у ДТП, не 
впоравшись із керуванням. У ма-
шині під час обшуку знайшли 
зброю, наркотики і гроші. Вна-
слідок цього йому інкримінують 
статтю 263 КК (Незаконне по-
водження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими 
речовинами). Ця стаття передба-
чає до 3 років позбавлення волі 
або до 5 років її обмеження. Ян 
Яцишин фігурує в кількох кри-
мінальних провадженнях. Ян 
Яцишин також проходить свід-
ком у резонансній справі про 
подвійне вбивство у Нікополі. За 
інформацією правоохоронних 
органів, Ян Яцишин більше 10 
років керує однією з найбіль-
ших злочинних угруповань Ні-
кополя. В її складі понад 15 осіб. 
Група займається незаконним 
обігом наркотиків. Сам Яцишин 
має прізвисько «Батя». Частина 
членів угруповання на даний 
момент перебуває у в’язницях 
Дніпропетровської області або 
очікує рішень судів. За нео-
фіційною інформацією, само-
му Яну кілька разів вдавалося 
уникати покарання, оскільки 
він має зв'язки серед поліції та 
суддів.

Лідера «Білого  
братства» Яна Яцишина  
триматимуть під вартою
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Лікування людей 
травами та рослина-
ми застосовувалося 
з сивої давнини.

Бувальщина розповідає, як ці-
литель відрядив у ліс свого учня 
із завданням знайти бодай кіль-
ка непотрібних, від яких жодної 
користі, трав. Але учень так і не 
зміг виконати цього доручення – 
не знайшлося в лісі ані однієї такої 
стеблинки.

Науці відомо майже 500 тисяч 
видів рослин, та лише 290 з них 
описані в атласах лікарських рос-
лин. Це не означає, що решта – без 

цілющих властивостей, просто 
немає таких наукових ресурсів, 
з допомогою яких усе це розмаїття 
зеленого світу можна було б доско-
нально дослідити і вивчити. Втім, 
у стародавньому світі викорис-
товувалося до 21 тисячі рослин. 
І вони були для наших пращурів 
не тільки джерелом харчування, 
а й допомагали позбутися хвороб.

Але збирати трави слід ро-
зумно. Та навіть, якщо ви добре 
розпізнаєте рослини, вмієте від-
різнити звіробій від барвінка чи 
родіолу рожеву від арніки гірської, 
все ж маєте пам’ятати, що чимало 
лікарських рослин застосовуються 
як і сильнодіючі медичні засоби, 

з обережністю та чітко дозовано, 
а багато які здатні навіть зашкоди-

ти саме вашому організму.
Україна – край величних лісів, 

чистих озер, повноводних річок, 
квітучих лугів і щедрих садів. 
Край гармонії та природних 
скарбів.

У місті Житомирі у 2012 році 
було побудовано фабрику «Фіто 
Україна». Фахівці нашого підпри-
ємства дуже ретельно підходять 
до збору та переробки сировини 
для майбутнього асортименту 
чаю. Державна фіто-санітарна 
служба України, Державна са-
нітарно-епідеміологічна служба 
МОЗ України та відділ якості 
фабрики здійснюють постійний 
контроль якості та безпеки сиро-

вини та чайної продукції.
Рецептура фіточаю створена 

у співпраці з лікарями, фармацев-
тами, травниками.

Продукцію ТМ «Доктор 
Фіто» – природна лічниця та 
ТМ «Мудрість природи» можна 
придбати у м. Житомирі в мере-
жах аптек «Санітас», «Фармація», 
«Зелена аптека», «Еко-лавка», 
«Ашан», «Метро».

Відкрийте  
мудрість Природи!

Бажаємо здоров'я  
та довголіття!

З любов'ю від Природи 
ваші «Мудрість Природи» 

і «Доктор Фіто»

Лікарські рослини в народній медицині
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Руслан Мороз

Жителі Новоград-
Волинського та Ба-
ранівського районів 
вимагають закриття 
Понінківської карто-
нно-паперової фабри-
ки, бо вона забруднює 
річки Случ та Хомора.

Двадцять третя сесія Жито-
мирської обласної ради, яка від-
булася 23-го травня цього року, 
принесла купу скандалів. Вже 
неодноразово говорили про еко-
логічну катастрофу, викликану 
забрудненням Понінківською кар-
тонно-паперовою фабрикою річок 
Случ та Хомора. Сама фабрика 
розташована у Хмельницькій 
області, тому, за діючим зако-
нодавством України, за фактом 
скиду отруйних стоків у річки 
кримінальну справу відкрила 
саме Хмельницька обласна про-
куратура. Та одразу почалися не 
зовсім приємні речи: з'ясувалося, 
що небезпечні стоки потрапляють 
в річки майже на кордоні Хмель-
ницької та Житомирської облас-
тей. Причому на території власне 
Хмельниччини отрута практично 
не встигає нанести такого руйнів-
ного удару по екології краю.

Однак, перетинаючи кордон 
з Житомирською областю, отру-
та починає знищувати все підряд: 
рибу в річці, тварин, які п'ють воду 
з річки, людей, які також через сис-
тему водозабору змушені спожива-
ти велику кількість отруєної води.

Очисні системи водоканалу 
розраховані на фільтрацію води, 
здебільшого механічну. Проте 
жоден фільтр не може впорати-
ся з отрутами, що потрапили 
в річку. Вся отрута легко і без за-
тримки проходить через систему 
фільтрів і потрапляє у міський 
водогін. Кількість захворювань 
різко зросла. Здебільшого це 
онкозахворювання, які в наших 
умовах практично означають 
смертний вирок.

Ще 2-го травня 2019 року 
в Новоград-Волинському районі 
стурбовані люди перекрили трасу 
Київ – Чоп, потім 10 травня у Но-
вограді-Волинському відбулося на-
родне віче «#СтопПонінка» в знак 
протесту проти масового забруд-
нення річок Хомора та Случ. На 
цьому віче було присутні декілька 
тисяч людей. Але навіть ці ради-
кальні міри не змогли привернути 

увагу керівництва країни та ви-
рішити болюче питання.

Після цього жителі Новоград-
Волинського та Баранівського 
районів, активісти, громадські 
діячі, майже у повному складі ке-
рівництво Новоград-Волинського 
приїхали на сесію обласної ради 
з благанням допомогти. Як зазна-
чив Новоград-Волинський міський 
голова Віктор Весельський, міс-
ту не просто загрожує тотальна 
екологічна катастрофа, вона вже 
давно почалася.

Близько години виступаючі го-
ворили з трибуни обласної ради 
про свою біду. Але присутніх не 
залишало відчуття якогось піару 
з боку обласних депутатів. Щирі, 
гарні слова, полум'яні промови 
депутатів практично ніяк не відби-
валися на їх вчинках. Всі у сесійній 
залі відчували близькість майбут-
ніх парламентських виборів, але не 
відчували реальність катастрофи.

Директор Новоград-Волин-
ського хлібозаводу Сергій Пор-
тянко виступив на сесії першим: 
«У нас дійсно дуже важка ситуа-
ція, яка сталася із забрудненням 
річок Случ та Хомора. Історія 
конфлікту всім відома. Перше 
питання, яке виникає: хто є дже-
релом конфлікту. Таким джерелом 
є Понінківська паперова фабрика, 
скиди якої та бездіяльність її ке-
рівництва та власників призводять 
до міжрегіонального конфлікту 
між громадами Хмельниччини 
та Житомирщини. Люди, які 
бажають, щоб їх нащадки були 
здорові, ініціювали ряд звернень 
до органів, яким доручено захи-
щати інтереси, здоров'я та життя 
членів наших громад. Протягом 
чотирьох років бездіяльність по-
садових осіб Міністерства екології, 
прокуратури, держінспекції із за-
хисту навколишнього середовища 
призвела до того, що обурення 
людей досягло певних меж».

Один з депутатів Новоград-
Волинської районної ради також 
з трибуни облради зазначив: 
«181 км по Житомирській області 
тече річка Случ, яка забруднена. 
Мор риби зафіксовано на нашій 
території, здається, 25 тисяч осо-
бин загиблої риби, визнані збитки 
у розмірі 24 мільйонів гривень. 
Вогнищем забруднення є Понін-
ківська картонно-паперова фа-
брика. Це продовжується з 2016 
року. У Новограді-Волинському 
пройшло віче, де були присутні 
близько 5 тисяч людей, ми при-
йняли резолюцію, щоб закрили 
Понінківську картонно-паперову 
фабрику».

Всі виступаючі зазначають, що 
приїхали не за черговими обіцян-

ками, а за реальною допомогою та 
підтримкою як від обласної влади, 
так і депутатів.

Одна з активісток, виступаючи 
з трибуни, сказала: «Сьогодні у нас 
є статус зони екологічної катастро-
фи. У нас у річці знайдено ртуть, 
миш’як, фосфор, сірку, цинк, 
свинець. Там страшна картина. 
Ви розумієте, що літом це все ви-
паровується і діти це вдихають. 
Ми будемо повільно помирати, 
і ніхто не буде знати, чому у нас 
сьогодні онкологія зашкалює. 
Сьогодні Новоград-Волинський 
споживає цю воду».

Інша мітингувальниця дода-
ла: «Вам потрібно прийти в он-
кодиспансер і подивитися там на 
наслідки. Нас не чує ні влада, ні 
закон. У нас майже кожен соро-
ковий житель Першотравенська 

онкохворий».
Новоград-Волинський міський 

голова Віктор Весельський знову 
скаржиться: «Перед новим роком 
я особисто був у міністра екології, 
який запевнив, що докладе всіх 
зусиль. Також я був у заступника 
голови екологічної служби, там 
також в цьому запевнили. Нас ду-
рять всіх. Прийняли постанову, 
у якій написали, що екологічне 
лихо – це Баранівський і Ново-
град-Волинський райони, а місто 
Новоград-Волинський навіть не 
входить до цієї зони. Тому ма-
ють бути радикальні зміни, але 
це має прийняти центральний 
орган влади».

Юристи зазначають, що тре-
ба вирішити, хто саме буде вести 
кримінальне провадження від-
носно забруднення річок. Якщо б 
адміністрація Хмельницької об-
ласті скасувала дозвіл на викиди, 

фабрика стала б. 
Але такого рішен-
ня Хмельницька 
адміністрація ні-
коли не зробить, 
бо там працюють 
т ис я ч і  л ю д е й , 
і вони зацікавлені, 
щоб фабрика пра-
цювала. До того ж 
у них немає наслід-
ків, адже всі скиди 
йдуть до нашої об-
ласті, і їх це питан-
ня не хвилює. Тому 
єдиним виходом з цієї ситуації, на 
думку депутатів, є звернення до 
Генерального прокурора України 
з проханням вилучити і переда-
ти кримінальні провадження, які 
знаходяться на території Хмель-
ниччини, стосовно забруднення 
річок до правоохоронних органів 
Житомирщини, щоб вони зроби-

ли те, що мають зробити: арешту-
вали керівника, відповідального 
за викиди, і тоді по-іншому піде 
справа.

Саме за таке звернення й було 
проголосовано. Депутати майже 
одноголосно його підтримали: 
«за» проголосувало 56 депутатів 
з 58 присутніх.

Вбиваюча фабрика: Новоград-Волинський 
може залишитися без води через 
забруднення річок Случ та Хомора
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Звичайний хло-
пець із села, без 
вищої освіти, який 
в юних роках зали-
шився без матері, 
зібрав свої знання, 
життєвий досвід і 13 
років тому заснував 
одне з найбільших та 
успішних на сьогодні 
в Україні дерево-
обробних підпри-
ємств «Вівад 09».

Ігор Ходак народився у зви-
чайній радянській сім’ї в селі 
Врублівка Романівського (тоді ще 
Дзержинського) району Жито-
мирської області. Мати працюва-
ла у колгоспі, батько – на будівни-
цтві. Отримати вищу освіту – це 
одна із юнацьких мрій Ігоря Хо-
дака, досягнути якої не судилося. 
Усі знання йому дав найкращий 
з університетів – саме життя.

�� Ігорю Євгеновичу! 
Де починався Ваш успіх – 
з мрії, з мети?

Ігор Ходак: Якщо коротко 
і відверто, то початок прийшов 
від бажання просто жити кра-
ще. Сьогодні підприємство, яке 
я очолюю, – це одна з найбільших 
компаній в Україні з поглибле-
ною переробкою, з продуктом, 
який налаштований і направ-
лений на експорт до провідних 
країн Європи, і це дуже відпо-
відальний фактор. Ще один із 
основних факторів досягнення 
цілі будь-якого підприємства або 
будь-яких амбіцій керівника – це 
люди. Без людей цей керівник 
ніхто. А зі мною поруч – 850 пра-
цівників, у яких родини і осо-
бисте життя. І це – моя велика 
персональна відповідальність.

�� Що виробляє підпри-
ємство «Вівад 09»?

Ігор Ходак: Профілюється 
компанія «Вівад 09» на виготов-
ленні продукту, який пов’язаний 
з підлоговим покриттям.

�� Де у світі є такі підло-
ги, а, можливо, зали, які ви-
готовлені тут, в Романові?

Ігор Ходак: Ну, наприклад, 
це один з аеропортів Франції.

�� Розкажіть про своїх 
батьків…

Ігор Ходак:  Перепоною 
юнацьких планів на подаль-
ше життя стала болісна втрата 
батьків. Перед призовом в армію 
померла мама. Я лишався один 
перед великим світом, і я це 
розумів. Коли помирає батько 
в сім’ї – половинку чогось заби-
рає… Помирає мати – забирає 
все…Тому що мама була тією 
особистістю, яка єднала всіх 
нас, додавала сили, впевненості 
в себе, навчала щирості, гідності 
і любові… чогось такого неймо-
вірно світлого… (сльози на очах) 
… мені тяжко про це казати…

За 2 роки служби в армії 
я прийняв для себе рішення, що 
мені потрібно якимось чином 
самому ставати на ноги. Я розу-
мів, що таке рішення потрібно 
приймати тільки самому, і тому 
швидкий шлях на той час, як 
я вбачав, це було морехідне учи-
лище, де я став звичайним ма-
тросом-мотористом з навчанням 
в 2,5 року з повним пансіоном. 
Після закінчення навчання я хо-
тів піти в море працювати на суд-
нах під зарубіжним прапором. 
Там були зовсім інші заробітки, 
ніж на території колишнього Ра-

дянського Союзу. Це ініціювало, 
звичайно, і почалася підготовка 
певних документів, сертифікатів, 
курсів. Але цій мрії не судилося 
збутися. Всі гроші, що я до цього 
заробив, я на це витратив, а мене, 
як кажуть у народі, «кинули», 
і я знову прийшов до початку 
нового, ще невідомого на той 
час, шляху. Я повернувся сюди, 
у батьківський будинок, і один 
із моїх знайомих запропонував 
почати бізнес, який у народі на-
зивається «дерев’яним бізнесом».

�� З чого починався Ваш 
шлях у великий бізнес?

Ігор Ходак: Все починалося 
13 років назад з 5 працівників. 
Це був невеликий цех перероб-
ки, який знаходився у Романові. 
Чорнова переробка деревини, на 
той час це було актуально, за-
готовляли деревину, яку з часом 
почали експортувати в 3 країни 
світу – Туреччину, Польщу та Ні-
меччину. На сьогодні ви бачите, 
яким стало це підприємство, 
яке за фактом є безвідходним 
сучасним деревообробним під-
приємством.

�� Розкажіть про свою 
родину. Коли Ви одружи-
лися і хто ваша дружина?

Ігор Ходак: У моєму житті 
не відбулося пишного весілля, 
все було без якихось неймовірних 
речей, білого вбрання нареченої 
і гарного костюма нареченого. 
Ми просто пішли і розписали-

ся у РАГСі, і на нашому весіллі, 
крім мене і моєї Оксани, було 
лише 4 наших друзів. Я був про-
стий звичайний хлопець з села, 
а моя дружина Оксана, з якою 
ми, до речі, разом вже 22 роки, 
була з нашого райцентру. По-
кохали одне одного… Моя дру-
жина – дуже терпляча, людина 
з великим розумінням, людина 
з великим серцем. Це любляча 
мати, це неперевершена жінка, 
чарівна. Все це так разом по-
єднується… У нас народилася 
донька у 1997 році, але, на жаль, 
так сталося, що у 3,5 місяця 
вона померла… А потім, через 
рік, у нас народилася ще одна 
донька – Оленка, якій сьогодні 
вже 20 років. Вона – майбутній 
міжнародний правник, навча-
ється у Київському університеті 
ім. Т. Г. Шевченка.

�� Який чоловік і бать-
ко Ігор Ходак? Чи вміє він 
казати своїм жінкам «ні»?

Ігор Ходак: Так. І дружина 
Оксана, і донька Оленка знають, 
що я можу так сказати: на даний 
момент – ні. Але ніколи за 20 ро-
ків я не підвищив на доньку свій 
голос. З Оксаною, можливо, таке 
і траплялося, як і у будь-якій зви-
чайній родині… (посміхається). 
Моя Оленка десь з 13–14 років 
вже приймала власні рішення. 
Ми з мамою або погоджувалися, 
або не погоджувалися. Але, якщо 
відверто, є багато речей, які я їй 
особисто дозволяю. Приходить 

        Інтерв’ю з підприємцем,    благодійником та депутатом   
         Житомирської обласної     ради Ігорем Ходаком

 На фото: підприємець, благодійник,  
     депутат Житомирської облради Ігор Ходак

 Робочі моменти на підприємстві "Вівад 09"
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до мене, каже про те чи інше, 
я щось коментую, іноді невдо-
волено, але все одно дозволяю. 
Я розумію: якщо полегшувати 
її шлях, існує певний ризик, 
коли просто, не доклавши жод-
них власних зусиль, вона може 
звикнути до «я вже все маю». Я на 
це постійно зауважую і від цього 
застерігаю її.

�� Чи правда, що Ви вже 
понад три роки не були 
у відпустці?

Ігор Ходак: Змогу фінансову 
я маю точно. Але не маю змоги 
за фактом цього зробити.

�� Чому? Ви – заручник 
власного бізнесу?

Ігор Ходак: Так, на жаль, 
так. Великий бізнес – це така річ, 
в моєму розумінні, яка не має 
початку і не має кінця.

�� Чи можете назвати 
свої недоліки?

Ігор Ходак: Я, мабуть, вперта 
і амбіційна людина, але це та річ, 
яка є недоліком у сім’ї і в той же 
час необхідна по життю, для того 
щоб досягти чогось.

�� Чи співпрацюєте Ви 
з державними підприєм-
ствами? Ви нині депутат 
обласної ради. У Вас є мож-
ливість впливати на допо-
могу своєму бізнесу?

Ігор Ходак: Я дав собі слово уже 
багато років тому з жодною грив-
нею бюджетних коштів не мати 
ніякого діла. Це для мене – табу. 
І взагалі, я не хочу, щоби це потім 
використовували ті люди, для яких 
я є недругом або конкурентом.

�� Чи чесною і прозо-
рою є конкуренція на лісо-
вому ринку в Україні?

Ігор Ходак: Ні, ні в яко-
му разі. Ми зовсім не в рівних 
умовах з державними підпри-
ємствами, які мають ту ж саму 
деревообробку. Відчувається 
певна несправедливість.

�� Ви – визнаний благо-
дійник, отримали титул 
«Янгол добра», Вас наго-
родили медаллю «За бла-
годійну діяльність». Що 
надихає займатись благо-
дійністю?

Ігор Ходак: Є такий афо-
ризм, який я часто повторюю: 
«Бог дає мені, і я маю дати лю-
дям». Саме цим і керуюсь, ро-
блячи добрі справи.

�� Як давно у Вашому 
житті з'явилася політика 
і чому виникла необхід-
ність піти саме у державне 
правління?

Ігор Ходак: Я – великий 

платник податків. А у кабінетах 
нашого району чи області при-
ймаються якісь рішення, про які 
я дізнаюсь не знати коли. І потім 
ще виявляється, що ці рішення 
були кардинально неправильни-
ми або заангажованими. Тому 
і пішов у депутати.

�� За роки роботи депу-
татом в обласній раді який 
досвід Ви отримали? Чи усе 
там прозоро, чи усе там 
працює так, як хотілося б 
Вам, чи усе так зрозуміло, 
як у бізнесі?

Ігор Ходак: Ні, звичайно. 
У деяких речах існуючої системи 
я дуже розчарований, на жаль. По 
можливості намагаюся змінювати 
стан на краще. Але цього рівня 
замало. Тому перший крок у по-
літиці я вже зробив. Наступний 
крок – Верховна Рада України.

        Інтерв’ю з підприємцем,    благодійником та депутатом   
         Житомирської обласної     ради Ігорем Ходаком

 Благодійність - невід`ємна частина життя Ігоря Ходака

 На підприємстві "Вівад 09"

 На фото: Ігор Ходак з дружиною Оксаною
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Якість ремонту доріг і тротуарів у Житомирі

Ігор Гарбуза

Зазвичай біографіч-
ні історії публікують 
до якогось ювілею.

Ми трохи відхилимось від 
традицій і згадаємо знаменитого 
уродженця Житомира. Знайомте-
ся: Давид Петрович Штеренберг, 
живописець і графік, один з видат-
них представників українського 
та радянського живопису першої 
половини ХХ століття. Його кар-
тини відомі в усьому світі. Навіть 
сьогодні роботи Штеренберга екс-
понуються в Третьяковці, в Росій-
ському музеї, в Музеї особистих 
колекцій.

26 липня 1881 року Давид Пе-
трович народився ву Житомирі, 
в бідній єврейській родині. Досто-
вірно невідомо, де пройшло його 
дитинство. Середовище, в якому 
він жив, не сприяло тому, щоб він 
став художником. Зголом батьки 
Давида оселилися в Одесі, і він 
став учнем фотографа. У фото-

майстерні вперше долучився до 
таємниць живописного мисте-
цтва, і в ньому зародився інтерес 
до живопису. Однак початок ХХ 
століття був бурхливим, політич-
не життя вирувало і залучало до 
боротьби молодь. Незабаром він 
вступив в Єврейську соціалістичну 
партію «Бунд» і потрапив у поле 
зору поліції.

1906 року Давид Петрович 
емігрував до Франції. Тут він не 
відмовився від своїх ідей. Більш 
того, у Парижі він жив у паризько-
му фаланстері «Вулик» – громаді, 
влаштованій на основі ідей соці-
аліста-утопіста Шарля Фур'є. Всі 
жили саме в тому домі, який був 
центром життя самодостатньої 
комуни. Всі працювали разом для 
взаємної вигоди. Однак це була 
не просто комуна, організована 
на соціалістичній ідеї. Парижани 
цей будинок називали «вуликом 
мистецтва». Він ще довго служив 
притулком для художників-по-

чатківців. В ті роки 
Франція була не тіль-
ки котлом, в якому 
варилося безліч полі-
тичних партій та ідей, 
а й одним з європей-
ських центрів мисте-
цтва. Париж перевів 
Давида Штеренберга 
з революційної стеж-
ки на широкий шлях 
живописця. Думаю, це 
сталося завдяки хоро-
шій творчій атмосфері, 
в яку занурився моло-
дий революціонер. 
Якось непомітно Да-
вид-революціонер став 
Давидом-художником.

У Парижі худож-
ник-початківець на-
вчався у Національній 
вищій школі обра-
зотворчих мистецтв, 
яка вважається шко-
лою французького 

класицизму. Давид Петрович 
освоював живопис у приватній 
Академії Вітті. У ній навчалися 
художники з різних країн світу, 
викладали знамениті художники. 
Штеренберг захоплювався кубіз-
мом і був послідовником Поля 
Сезана – яскравого представника 
постімпресіонізму. Зблизився 
з художниками паризької школи 
Марком Шагалом, Дієго Ріверою, 
Ліпшицем та іншими. Згодом 
його картини стали експонуватися 
у престижному Паризькому сало-
ні, потім у Салоні Незалежних.

У 1914 році кореспондент газети 
«Київська думка» писав: «Я наголо-
шую, не так багатство шукань Ште-

ренберга, скільки незвично швидкі 
успіхи, які він робить … і найбіль-
ше його впевнений смак». У 1917 р. 
Давид Штеренберг поїхав з Фран-
ції як зрілий і цілісний художник, 
у нього був свій стиль письма.

У січні 1918 року Давид Ште-
ренберг приїхав до Москви, де 
його призначають завідуючим 
відділом образотворчих мистецтв 
Народного комісаріату освіти. 
В художню колегію відділу вхо-
дили відомі і багато в чому мо-
дерністські художники того часу. 
Серед них – уродженець Украї-
ни, художник-кераміст і технолог 
Петро Кузьмич Вулин. Потім він 
викладав, очолював товариство 
станковістів, написав цілий ряд 
теоретичних праць.

Штеренберг вплинув на ра-
дянське образотворче мистецтво 
і особливо на художників-авангар-
дистів. Прагнув йти в ногу з епо-
хою, впроваджував нові методи 
і прийоми живопису, прогресив-
ні ідеї. Мистецтвознавці назвали 
його художником-авангардистом. 
У своїй творчості поєднував до-
брий погляд на людину і душевну 
щедрість. Його живопис наповне-
ний духовною чистотою, любов'ю 
до світу і до глядачя.

Давид Петрович Штеренберг 
мав зв'язок з Житомиром, як й інші 
генії і таланти, які народилися в на-
шому затишному місті, – тут поча-
лася його життя. Коли його запиту-
вали, де ви народилися, відповідав: 
«У Житомирі». У сімейному архіві 
картин художника Давида Штерен-
берга є дві картини, які говорять, 
що він Житомир пам'ятав і зберігав 
з ним величезний духовний зв'язок. 
Одна з них називається «Окраїна 
Житомира», інша – «Біля річки. 
Житомир». Обидві роботи напи-
сані маслом у 1914 р, тобто тоді, 
коли він жив у Парижі.

Руслан Мороз

Ще в лютому 2019 
року заступник місь-
кого голови Дмитро 
Ткачук наголосив: 
продовжуватимуться 
роботи із усунення 
ямкових ділянок.

«КП «УАШ» та приватні під-
рядні організації продовжують 

ремонтувати ямкові ділянки до-
ріг. Ми розуміємо, що ямковий 
ремонт не зовсім ефективний, 
але це – інструмент, щоб забез-
печити тимчасово проїзд. Як 
тільки погодні умови дозволять 
виконувати повноцінний ремонт, 
що відповідатиме всім нормам, ми 
розпочнемо ремонтувати вулиці 
міста», – сказав Дмитро Ткачук.

Дійсно, ми бачимо на вули-
цях міста робітників, які ре-
монтують дороги. Одночасно 
«косметично» ремонтуються 
тротуари та інші частини до-
рожньої інфраструктури.

Але ми пропонуємо подиви-
тися на фото і одразу поставити 
два запитання: перше – щодо 
якості дорожнього покриття, 
друге – взагалі щодо наявності 
мізків у наших водіїв. Фото було 
зроблено на розі вулиць Святос-
лава Ріхтера та Довженка. Тільки 
поклали асфальтне покриття, як 
протягом години один з водіїв 
якимось важким транспортом 
знищив вщент щойно відремонто-
ваний тротуар. Хочеться запитати 
містян: ви дійсно бажаєте жити 
в європейському місті? Тоді чому 
ви так його ненавидите?

Художник-авангардист з Парижу, 
але родом – з Житомира
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Перепустки у Житомирську облраду, або 
Демократи проти волі та звернення до суду...

На Житомирщині викрито учасників наркогрупи, 
серед яких романівський поліцейський

Руслан Мороз

Ще 25 травня 2017 
року Житомирська 
обласна рада на оди-
надцятій сесії сьомого 
скликання прийняла 
рішення № 630 «Про 
внесення змін у Регла-
мент роботи обласної 
ради VII скликання», 
в якому суттєво об-
межила права грома-
дян дізнатися про те, 
що роблять депутати 
під час сесій.

Перед початком засідання 
облради нацгвардія у повному 
екіпіруванні перевіряла ледь чи 
не всіх металодетекторами. Це 
виглядало б весело, якби не було 
сумно від того, що обласна влада 
просто боїться людей, боїться від-
повідати на незручні запитання та 
взагалі на будь-які запитання.

Учасник бойових дій на Дон-
басі Михайло Сліпченко проко-
ментував таке досить дивовижне 
потрапляння до приміщення 
облради: «Нас не влаштовує сис-
тема перепусток до сесійної зали. 
Ми не вважаємо, що це є проявом 
демократії. Хто захоче зайти, той 
зайде, що показала минула сесія, 
коли сюди зайшло більше сорока 

людей без перепусток, і все було 
нормально. Але ми дотрималися 
цієї бюрократичної процедури 
і заздалегідь їх отримали».

Питання вільного допуску на 
сесійні засідання Житомирської 
обласної ради виникає не вперше. 
Постійні суперечки щодо відвід-
ування сесійної зали жителями 
області вже висвітлювалися багать-
ма ЗМІ, і не тільки житомирськи-
ми. Цікаво, але постійна комісія 
з питань регламенту, депутатської 
діяльності, місцевого самовряду-
вання, законності, правопорядку 
та антикорупційної діяльності, яку 
очолює, як він сам про себе гово-
рить, найпатріотичніший депутат 
від партії «Свобода» Сидір Кізін, 
щоразу уникає позитивного вирі-
шення цього питання. Більш того, 
саме Сидір Кізін і був ініціатором 
обмеження доступу до «депутат-
ських тіл» під час засідань. Багато 

хто пам'ятає, коли тільки відбув-
ся Майдан і Сидір Кізін очолив 
за квотою Житомирську область, 
саме він почав душити свободу 
слова настільки завзято, що навіть 
перед камерами журналістів на за-
питання: «А що, свобода слова для 
нас закінчилася?», не моргнувши 
оком, відповів: «Так, для вас сво-
бода слова закінчилася!»

Цього разу постійна комісія 
з питань регламенту формально 
підтримала проект, внесений 
депутатом обласної ради Ла-
бунською А. В. «Про скасування 
рішення Житомирської обласної 
ради одинадцятої сесії сьомого 
скликання від 25.05.17 № 630».

Саме тоді з'явилися дуже «де-
мократичні» положення в регла-
менті обласної ради, які дозволя-
ли проводити закриті засідання 
постійних комісій, не допускати 
жителів області на пленарні засі-

дання обласної ради та ще декілька 
цікавинок. А всім бажаючим ді-
знатися про те, що саме діється 
в сесійній залі, пропонувалося 
«направляти запит відповідно до 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». Просто роз-
гул демократії в усій своїй красі!

На сайт і  обласної  ради 
з'явилося повідомлення: «Пред-
ставники громадськості, які ви-
явили бажання бути присутніми 
та виступити на сесії обласної 
ради, мають подати заявки на 
ім’я голови обласної ради для 
виготовлення тимчасової пере-
пустки», оскільки «відповідно до 
ст. 9 Регламенту роботи Житомир-
ської обласної ради громадяни 
можуть бути присутніми під час 
пленарного засідання за умови 
їх попередньої реєстрації у ви-
конавчому апараті обласної ради».

Громадський активіст, голова 
громадської організації «Поліський 
щит» Сергій Ткачук так коментує 
ці події: «Стосовно проблеми 
з допуском простих громадян на 
сесії я хочу зауважити декілька 
важливих моментів. По-перше, 
в нас є закон України про місцеве 
самоврядування, який визначає 
органи місцевого самоврядування, 
визначає порядок їх діяльності, їхні 
повноваження. Цей закон є осно-
вним та головним для органів міс-
цевого самоврядування, до яких 
також належить Житомирська 
обласна рада. У кінці 2018 року 
приймалося рішення щодо недо-
пуску громадян до сесійної зали. 
Воно суперечить цьому закону. 
Звичайно, є юридична служба 

у Житомирській обласній раді, яка 
всіляко намагається з юридичної 
площини аргументувати те, що це 
рішення є законним, але є закон, 
є практики Європейського суду, 
українських судів, згідно з якими 
всі ці рішення визнаються дис-
кримінаційними та такими, що 
порушують діюче законодавство. 
Найближчим часом я буду по-
давати до суду на Житомирську 
обласну раду з вимогою відмінити 
це протизаконне рішення».

Анжеліка Лабунська перед 
початком сесії звернулася до ке-
рівництва Житомирської облради: 
«Я йшла на сесію обласної ради, 
і внизу були озброєні люди. Чим 
викликане це? Мені цікаво, в нас 
сьогодні в обласній раді повинно 
щось відбуватися? Від кого ми сьо-
годні переховуємось? Може, нас 
хтось захоплює, Путін на облраду 
наступає… Чому знову обласна 
рада в такій облозі?»

Під час двадцять третьої сесії 
VII скликання 23 травня 2019 року 
питання «Про скасування рішення 
Житомирської обласної ради оди-
надцятої сесії сьомого скликання 
від 25.05.17 № 630», ініційоване 
Анжелікою Лабунською, було вне-
сено до порядку денного. Однак 
голосування показало, що режим 
перепусток для громадськості об-
ласті не скасовано.

Отож питання продовжує бути 
відкритим, і взагалі незрозуміло, 
яким чином проводяться голо-
сування і хто в Житомирській об-
ласній раді слідкує за виконанням 
прийнятих рішень. Тобто без суду 
взагалі ніяк не обійтися?

Затримано учасни-
ків групи, яка займала-
ся виготовленням, пе-
ревезенням та збутом 
наркотичних засобів 
і психотропних ре-
човин у Житомирі та 
кількох районах Жи-
томирської області.

Про це повідомляє Департа-
мент внутрішньої безпеки Націо-
нальної поліції України.

«Злочинна група налагодила 
схему виготовлення, перевезення 
та збуту наркотичних засобів і пси-
хотропних речовин на території 
Житомира та кількох районів об-
ласті. Після оперативної закупки 
амфетаміну та марихуани затрима-
но працівника поліції Романівсько-

го відділення та його цивільного 
спільника.

У 2018 році оперативники 
Житомирського управління Де-
партаменту внутрішньої безпеки 
Національної поліції України 
встановили діяльність групи осіб, 
яка займається розповсюдженням 
та виготовленням наркотиків. Ор-
ганізаторами наркоугрупування 
виявились діючі та колишні по-
ліцейські.

За викритим фактом прокура-
тура Житомирської області розпо-
чала кримінальне провадження за 
ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу 
України, яке було передано за під-
слідністю до слідчого відділу УСБУ 
області.

Правоохоронці спільними 
діями задокументували причет-
ність до наркобізнесу 22-річних 
співробітників сектору реагування 
патрульної поліції Романівського 

відділення поліції Новоград-Во-
линського ВП ГУНП у Житомир-
ській області, їхніх колишніх колег 
та жителів Романівського, Чуднів-
ського районів і Житомира. Змов-
ники налагодили процес виготов-
лення амфетаміну та марихуани, 
їхнє перевезення та збут», – йдеться 
у повідомленні.

За інформацією Департаменту 
внутрішньої безпеки Національ-
ної поліції України, на проведенні 
чергової оперативної закупки нар-
котичного засобу та психотропної 
речовини працівники внутрішньої 
безпеки НПУ, УСБУ та прокура-
тури Житомирської області за-
тримали капрала поліції та його 
35-річного спільника, жителя 
Романівського району.

Проведено 9 санкціонованих 
обшуків за місцем проживання 
фігурантів злочинної групи, ви-
готовлення, зберігання і збуту 

наркотиків. Вилучено амфетамін, 
марихуану, холодну зброю, боє-
припаси, шашки та кошти.

В порядку ст. 208 КПК України 
затриманих поміщено до ізолятора 
тимчасового тримання. Найближ-

чим часом їм буде оголошено під-
озру та обрано запобіжний захід. 
Тривають подальші слідчі дії з ме-
тою притягнення усіх учасників 
наркокартелю до кримінальної 
відповідальності.
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У квітні минулого 
року в Україні стар-
тувала медична ре-
форма, яка повністю 
змінила підхід до 
фінансування галузі.

Одна з головних змін – прин-
цип «гроші йдуть за пацієнтом», 
тобто лікар отримує фінансування 
за кожного пацієнта, який під-
писав із ним декларацію. У МОЗ 
прогнозували, що такий підхід 
стимулюватиме лікарів відкри-
вати приватні практики, які до 
реформи не були популярними 
в Україні. Чи виправдались споді-
вання рік потому, чи побільшало 
приватних лікарів і які послуги 
можна у них отримати, дізнава-
лись експерти Центру громадсько-
го моніторингу та контролю.

Як лікуватись  
у приватного лікаря?

Станом на квітень 2019 року, 
1238 медичних закладів, які нада-
ють первинну медичну допомогу, 
підписали угоди із Національною 
службою здоров’я України і по-

чали отримувати фінансуван-
ня за кожного пацієнта. З них 
117 – приватні клініки, 110 – ліка-
рі-ФОПи. Аналітики медичного 
ринку вважають, що понад сотню 
приватних лікарів менше ніж за 
рік – це дуже позитивна динаміка. 
Найбільший пік підписаних угод 
припав на жовтень-грудень 2018 
року.

У МОЗ запевняють, що лікар-
ФОП, який отримав ліцензію на 
надання медичних послуг, є таким 
самим лікарем, як і у державній 
лікарні. Відповідно має такі ж 
права і можливості.

Приватні лікарі можуть випи-
сувати рецепти на препарати за 
програмою «Доступні ліки», а та-
кож оформлювати лікарняні лис-
ти. З березня цього року лікарі, 
які надають допомогу як фізичні 
особи – підприємці, можуть також 
вакцинувати своїх пацієнтів.

«Відповідно до договору вони 
мають безоплатно надавати весь 
перелік послуг, як і звичайний 
працівник медзакладу, з яким 
пацієнти уклали декларацію. Зо-
крема, робити щеплення. Ці зміни 
дозволять лікарям, що відкрили 
приватну практику, повноцінно 
працювати, а пацієнтам – отри-
мувати повний спектр послуг 

в обраних лікарів», – зауважує в. о. 
міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун.

І хоча невеликі медичні кабі-
нети зазвичай не мають власного 
обладнання для проведення ла-
бораторних аналізів, вони можуть 
співпрацювати з іншими медич-
ними закладами. Тому частіше 
ФОП укладає угоду з діючими 
лабораторіями, яким оплачує 
виконання аналізів.

Якщо пацієнту потрібна гос-
піталізація, то в екстрених ви-
падках лікар викликає швидку 
або рекомендує госпіталізацію 
в найближчий заклад, який надає 
невідкладну допомогу.

Важливо знати, що дії сімейно-
го лікаря, який працює як фізична 
особа, так само унормовані клі-
нічними протоколами. Тому він 
несе таку саму відповідальність 
за лікування пацієнтів, як спів-
робітник державної поліклініки.

Чому лікарів-ФОП-ів 
повинно стати більше?

Експерти кажуть, що розвиток 
приватної практики є корисним 
як для окремих лікарів, так і сис-
теми охорони здоров’я в цілому. 
Адже вони підвищують кваліфі-

кацію медиків і розвивають кон-
куренцію між ними.

«Основне завдання кожного 
лікаря-ФОП – набути досвіду та 
знань. Однак аби стати не тільки 
хорошим фахівцем, а й адміні-
стратором, юристом, бухгалтером 
і економістом, потрібен час, тому 
вони навчаються, приглядаються, 
набираються досвіду, готуються 
психологічно та фахово. На сьо-
годні не в усіх лікарів вистачає смі-
ливості, знань, підприємливості 
для того, аби успішно впоратися 
з усім спектром нових функцій, 
який випаде на долю ФОП», – по-
яснює заступник головного лікаря 
Чернігівської міської лікарні № 1 
Ніна Сіра.

Аналітики медичного ринку 
погоджуються, що розвиток при-
ватної практики вимагає часу на 
підготовку.

Частина лікарів готується до 
приватної діяльності, працюю-
чи з досвідченими спеціалістами, 
вивчаючи економіку, фінансові 
дисципліни, юриспруденцію, 
маркетинг, читаючи спеціальну 
літературу. Дехто навіть здобуває 
економічну освіту. Усі ці знання 
зменшують ризики для лікарів-
приватників і допомагають без-
болісно розпочати власну справу.

Лікарі, які вже наважились на 
приватну практику, запевняють, 
що разом із відповідальністю при-
ходить омріяна свобода дій.

«Приватна практика – це певна 
свобода дій. Ти менше скований 
інструкціями керівництва, я віль-
но планую свій час. У державній 
клініці, де я раніше працював, 
я був обмежений їхнім розкладом. 
Тепер я можу планувати робочий 
день і орієнтуватись на себе та 
потреби моїх пацієнтів. Я знаю, 
в які години я працюю найбільш 
продуктивно, а коли мені потрібні 
перерви. Це підвищує якість моєї 
праці», – розповідає лікар-ФОП 
Сергій Сергєєв.

Експерти впевнені, що навіть 
невеликий відсоток лікарів, які 
працюють самі на себе, є хорошим 
стимулом для розвитку медичної 
галузі. Пацієнти вільні обирати 
не тільки між поліклініками, а й 
між професійними спеціаліста-
ми. В Україні вже з’явилося нове 
покоління амбітних талановитих 
лікарів, які прагнуть самостійнос-
ті. Тому перспектива розвитку для 
лікарів-ФОП в Україні безперечно 
існує.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю

Після виборів гла-
ви держави цьогоріч 
українців чекає також 
обрання нового скла-
ду Верховної Ради.

Причому відбудеться це не 
восени, як планувалося, а до-
строково – вже у липні. Відпо-
відний указ підписав Президент 
України Володимир Зеленський. 
Чи законне рішення, хто за, а хто 
проти, дослідили експерти Цен-
тру громадського моніторингу та 
контролю.

Верховну Раду – під розпуск
Під час інавгурації 20 травня 

президент Володимир Зеленський 
заявив про розпуск чинного парла-
менту. А вже наступного дня, після 
консультації із головами депутат-
ських фракцій у Верховній Раді, 
на президентському сайті з’явився 
указ № 303/2019. Ним глава дер-
жави постановив достроково при-
пинити повноваження парламенту 
восьмого скликання і «призначити 
позачергові вибори до Верховної 
Ради на 21 липня 2019 року».

Документ посилається на статті 
77, 83, 90 і 106 Конституції України. 
Зокрема, у статті 90 Основного за-

кону зазначається, що президент 
може розпустити Верховну Раду 
і призначити позачергові вибори за 
трьох умов: якщо протягом місяця 
не сформовано коаліцію депутат-
ських фракцій; якщо протягом 60-
ти днів після відставки Кабміну не 
сформовано уряд; якщо протягом 
30-ти днів не можуть розпочатись 
пленарні засідання.

Стаття 77 КУ стверджує, що 
у разі призначення позачергових 
виборів вони проводяться у пері-
од 60-ти днів з дня опублікування 
рішення про дострокове припи-
нення повноважень Верховної 
Ради України.

При цьому, за чинним за-
конодавством, президент не 
може розпустити Верховну Раду 
в останні шість місяців строку її 
повноважень.

Депутати готуються
Народні депутати загалом го-

тові розпочати передвиборчу кам-
панію на три місяці раніше. Про 
участь у майбутніх дострокових 
виборах заявили в «Самопомочі», 
Радикальній партії Олега Ляшка, 
а також «Батьківщині». Зокрема, 
лідерка останньої Юлія Тимошен-
ко вважає розпуск Верховної Ради 
легітимним і необхідним кроком.

«Дострокове припинення по-

вноважень ВР є абсолютно право-
вим легітимним рішенням відпо-
відно до 106 статті Конституції 
України, де президент має право 
припинити повноваження ВР 
в тому числі, якщо немає коаліції 
у ВР», – зазначила Тимошенко після 
зустрічі голів фракцій із главою 
держави. – «Коаліція припинила 
існувати у ВР саме в той момент, 
коли третя фракція вийшла з ко-
аліції. І це було в березні 2016 року, 
останньою вийшла Радикальна 
партія з коаліції».

У «Батьківщині» сподіваються, 
що чинна Рада встигне ухвалити 
новий виборчий кодекс (із відкри-
тими списками), а також закони 
про покарання за незаконне зба-
гачення і зниження тарифів.

Тим часом лідери фракцій 
«Народний фронт» та «Блок 
Петра Порошенка», хоч і пого-
дились на позачергові вибори, 
вважають, що юридичних під-
став для цього немає.

Що думають експерти?
За словами експертів, указ 

Зеленського не порушує проце-
дуру розпуску. І, власне, явище 
дострокових виборів не є чимось 
надзвичайним. Демократичні кра-
їни використовують цей інстру-
мент для подолання політичних 

криз досить часто. Для прикладу, 
цьогоріч позачергові вибори від-
булися в Іспанії, а восени – будуть 
проведені в Австрії.

В Україні також вже тричі на-
родних депутатів обирали поза-
чергово: у 1994, 2007 і 2014 роках. 
Дострокові вибори 1994 року були 
відповіддю на страйк донбаських 
шахтарів, а вибори 2007-го і 2014-
го – результатом розпаду парла-
ментської коаліції. Щоразу це був 
позитивний крок для українського 
політикуму.

Тож перспектива позачерго-
вих виборів народних депутатів 
не лякає політичних експертів та 
економістів.

«Дострокові вибори не сприй-
маються в інвестиційному та 
фінансовому середовищі як про-
блема, перш за все тому, що обіця-
ють раннє завершення політичної 
турбулентності», – переконаний ін-
вестиційний банкір Сергій Фурса.

Щодо легітимності президент-
ського указу думки експертів розді-
лились. Формально коаліція при-
пинила існування 17 травня, коли 
«Народний фронт» заявив про 
вихід. Тому, на думку громадської 
організації «Реанімаційний пакет 
реформ» (РПР), правові підстави 
для розпуску Верховної Ради могли 
би з’явитись лише після 16 червня, 

коли спливе місяць з дня розпаду 
коаліції.

«Отже, до 16 червня Верховна 
Рада України має час для форму-
вання нової парламентської біль-
шості, а у Президента з’явиться 
конституційна підстава для при-
пинення повноважень парламенту 
VIII скликання лише після 16 черв-
ня і за умови нестворення такої 
більшості», – йдеться у відритій 
заяві РПР. Однак на той момент 
законні строки розпустити Раду 
вже спливуть.

З іншого боку, політологи 
стверджують, що де-факто біль-
шості в парламенті останній рік 
вже не існувало. А тому деякі 
важливі закони, серед яких і но-
вий виборчий кодекс, так і не були 
ухвалені.

Указ про розпуск парламенту 
набув чинності 23 травня. Попри 
позови до Конституційного та Вер-
ховного суду, зупинити його дію 
вже неможливо. Якщо парламент 
на найближчих засіданнях не про-
голосує новий виборчий кодекс, то 
позачергові вибори до Верховної 
Ради відбудуться, як і раніше, за 
змішаною пропорційно-мажори-
тарною системою.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

 та контролю

В очікуванні дострокових виборів до парламенту

Лікарня чи ФОП: що треба знати  
про приватну лікарську практику?
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Автомийники(-ці) на	роботу	в	м.	
Київ.	Заробітна	плата	-12	000	грн.	
Можливо	без	д/р.	Г/р	-2/2	дня.	Хороші	
умови	праці.	Іногороднім	надаємо	
гуртожиток.	0982799914

АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРОШУЄТЬ-
СЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕК-
ТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ НЕ 
ОБОВ*ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НА-
ВЧАННЯ. З/П 6000-7000ГРН. ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728

•	Арматурники, бетонярі,	оператори	
обладнання	в	компанію	ТОВ	Брего.	
Надаємо	житло.	Гідна	з/п.	Офіційне	
працевлаштування.	МР:Житомирська	
обл,	Радомишльський	р-н,	с.	Мірча.	
0662552413,Микола,0975493516

• БУХГАЛТЕР ЗІ ЗНАННЯМ 1С НА ПО-
СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116

В РЕСТОРАН ПОТРІБНІ: АДМІНІСТРА-
ТОР З ДОСВІДОМ РОБОТИ У РЕСТО-
РАНІ, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, КАСИР, РОЗ-
БІРНИК РИБИ, ЗАВХОЗ-КОМІРНИК, 
ПРИЙМАЛЬНИК-ВАНТАЖНИК, КУХАР 
УНІВЕРСАЛ. 0669695512ВІТАЛІЯ

• ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО 
НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, 
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГА-
ЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. 
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКА-
ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

ВЕЛИКЕ М`ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО (М.ЖИТОМИР) ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ ДОСВІДЧЕНИХ ОБВАЛЬ-
НИКІВ І ЖИЛУВАЛЬНИКІВ М`ЯСА 
(ЯЛОВИЧИНА, СВИНИНА). ВАХТОВИЙ 
МЕТОД, ЩОТИЖНЕВА ОПЛАТА, 750 
ГРН./ТОННА. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТ-
ЛОМ, ХАРЧУВАННЯМ, СПЕЦОДЯГОМ. 
0674122004

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

•	Виробництво фруктових	соків	в	
с.Михайлівка-Рубежівка	(Київська	
обл.)	запрошує	на	роботу:	слюса-
рів,	зварювальників	(аргон,	чорний	
метал)	і	операторів	на	лінію	вироб-
ництва.	Висока	ЗП,	офіц.прац-ня,	
житло+харчування.	0677437577

ВОДІЙ КАТ. С (ДОСВІД РОБОТИ НА 
ЗІЛ-130+МІКРОАВТОБУС). АЛКОЗА-
ЛЕЖНИХ ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ! 
РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. З/П 
11000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

• ВОДІЙ НА МАШИНУ DAF НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 
У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116

• ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 
У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116

• ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА НА ВИРОБНИЦТВО 
НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИ-
ЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬ-
ГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПО-
РАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. 
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. 
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-
БОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИ-
ТОМИРІ. 0678804116

•	Запрошуємо на	роботу:	прасуваль-

ниць,	вантажників,	водіїв,	слюсарів.	

Безкоштовне	житло,	пільгове	харчу-

вання,	міський	транспорт!	Оформ-

лення.	ЗП	14000-17000	грн.	Київська	

обл,	Бориспільський	р-н,	с.Щасливе.	

0674347430,0932964393

•	Інформація про	працевлашту-

вання	 в	 Польщі,	 різні	 вакансії,	

доїзд	 до	 місця	 роботи,	 можли-

ве	працевлаштування	по	безвізу.	

(099)2430263,(095)0419267.

• КОМІРНИК НА СКЛАД НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 
У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116



18 Середа, 29 травня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес

•	Компанії Rabotavcz.com	потріб-
ні	працівники	з	кваліфікацією	і	без	
для	 праці	 у	Чехіі	 та	Словачині.	
З/П	від	26000	грн.	Офіц.	прац-ня,	
медичне	страхування,	відпустка.	
Наказ	МСПУ	№8	від	03.01.2019.	
0977056105,0991989580(вайбер).

• КУХАРЯ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФА-
БРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА 
ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВ-
НИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯ-
ТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. 
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК,ОХОРОНЦІ В 
ПІЦЕРІЮ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБ-
ЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. 
ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. 
ДЕТАЛІ ЗА 0631007191

•	Майстри зміни,	пакувальники	 ,	
різноробочі	на	виробниче	підпри-
ємство.	 смт	Бірки,	 (	 Тернопіль-
ський	р-н)жінки,	житло,	з\п	від	8000	
0964971291,0986851703

• ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ РИБИ НА ВИ-
РОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- 
М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. 
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-
ВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКА-
ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

•	Оператор виробничої	лінії	(авто-
мобільне	виробництво)	в	м.	Львів	і	м.	
Луцьк	(чол/жін	без	досвіду	роботи).	З/
пл	10000-13000	грн,	житло,	09743040
77;0952915556;0678425851;0734017

ОФІЦІЙНА РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЗП ВІД 
26000-40000 ГРН. В МІСЯЦЬ. ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ВІЗИ. ТОВ 
"ЄВРОПЕЙСЬКЕ-ЖИТТЯ". АГЕНСТВО 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДО-
НОМ. ЛІЦЕНЗІЯ № 1610 ВІД 30.10.18 
0988650242 (VIBER)

• ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В 
ПОЛЬЩІ. ПО ВІЗАМ ТА БІОПАСПОРТАМ. 
ПРЯМИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ. З/П ВІД 18 
500ГРН ЧИСТИМИ. ЖИТЛО, ОДЯГ, МЕ-
ДОГЛЯД ЗА РАХУНОК КОМПАНІЇ. ПО-
ВНИЙ СУПРОВІД. ЗУСТРІЧ ПО ПРИЇЗДУ. 
ЛІЦ 197 ВІД 29.02.16. +380681836007 
VIBER, +380500122633VIBER

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУ-
ВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА 
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РО-
БОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД 
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРО-
ЖИВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ 
ЗА РАХУНОК ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/
ДОБА. 0635364282,0674741643

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	

20/10,	15/15.	З/п	250-300	грн/змі-

на	на	руки.	Харчування,	прожи-

вання	 за	 рахунок	 піприємства.	

0734069918,0952858119

•	Підсобний робітник.	Заробітна	пла-

та	при	співбесіді	.	0975171263Олег

ПОДОРОЖУЙ З ВИГОДОЮ! ПЕРШИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ КРУЇЗНИЙ ЧЛЕН-
СЬКИЙ КЛУБ "INCRUISES" (US) ЗАПРО-
ШУЄ ДО СПІВПРАЦІ! БЕЗКОШТ. НА-
ВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ. КАР`ЄРА. 
ДЛЯ АКТИВНИХ БЕЗ КОМПЛЕКСІВ. 
HTTPS:// VK.COM/LUX_TRAVEL_
INCRUISES

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ. КОМФОРТНІ УМОВИ ПРАЦІ В 
ОФІСІ. ДОХІД ДО 6000 ГРН + ПРЕМІЇ. 
0675970717

•	Потрібні автокомпанії	в	м.Київ:	
автослюсарі,	машиніст	автокрану,	
будівельник-різнороб.	Безкоштовне	
проживання,	повний	соц.пакет,	оформ-
лення.	Пріймаємо	без	досвіду	роботи.	
0502222559Артем,0505829757Олег

ПОТРІБНІ ОПЕРАТОРИ ПОГРУЗЧИКА. 
РОБОТА В ХОЛОДНОМУ ТА ТЕПЛО-
МУ СКЛАДІ(ОВОЧІ, ФРУКТИ). В РА-
ДІУСІ 100 КМ ВІД ЛЮБЛІНА. ОПЛАТА: 
13-14ЗЛ. ВІЗА/БІО. ІЗ РОЗУМІННЯМ 
ПОЛЬСЬКОЇ. (099)2999407(VIBER),(0
97)8989939,EMAIL:M

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ 
В ЦЕХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЕКС-
ПЕДИЦІЯ (НАКЛЕЙКА І СКАНУВАННЯ 
М`ЯСНИХ І КОВБАСНИХ ВИРОБІВ), 10-
12 ГОДИН ЗМІНА. Є НІЧНІ ЗМІНИ. ПО-
ДРОБИЦІ ПО ТЕЛЕФОНУ. 0958413649

•	Потрібні працівники	по	догляду	за	
хворими	та	людьми	похилого	віку.	
Робота	на	виїзд.	Зарплата	від	13000	
грн.	0660271662

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) 
В ЦЕХ З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. 
ТЕРМІНОВО! З/П 18 000 ГРН. ІНОГО-
РОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО 
ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИ-
ЄВА.  ТЕЛ.: 0678550161, 0956789109

•	Працівники або	бригади	в	ягідний	
розсадник	на	прополку	і	сапання	ма-
лини	в	Київську	обл.,	Макарівський	
р-н.	Чоловіки	та	жінки.	Безкоштовний	
гуртожиток	і	харчування.	З/п	раз	в	2	
тижні.	(2	грн	за	1	м,	ряди	по	100	м).	
0967500769,0509210453

•	Працівники в	ягідний	розсадник	на	
польові	с/г	роботи	в	Київську	обл.,	
Макарівський	р-н.	Чоловіки	та	жін-
ки.	Безкоштовний	гуртожиток	і	хар-
чування.	З/п	раз	в	2	тижні.	Аванс.	
0967500769,0509210453

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАР-
ТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)51585
85,(067)9040066

ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ОХОРОНЦІВ 
НА ВАХТУ. ПРОЇЗД, ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0976178425

ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН У М. ЖИТОМИРІ ЗАПРОШУЄТЬ-
СЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ. ГР 
7/7 АБО 3/3. ЗП СТАВКА + %. ХОРОШІ 
УМОВИ РОБОТИ. 0635151051

На работу потрібні:На работу потрібні:
КУХАР ПОМІЧНИК

КУХАРЯ1/2 або вахтовий метод 
харчування та 

трансфер за рахунок 
компанії, зп на 

співбесіді

1/2 харчування та 
трансфер за рахунок 

компанії,
зп 300 -350 грн зміна 

+%Тел.: 0985500514
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• СЛЮСАРА З РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. 
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 
7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-
ВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКА-
ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

СОРТУВАЛЬНИКИ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ. 
РОБОТА В ХОЛОДНОМУ ТА ТЕПЛОМУ 
СКЛАДІ. В РАДІУСІ 100 КМ ВІД ЛЮ-
БЛІНА. ОПЛАТА: 11-13ЗЛ. ВІЗА/БІО. 
ПОТРІБНЕ ГУМОВЕ ВЗУТТЯ. ЛІЦ. МСПУ 
№1 ВІД 02.01.19Р. (099)2999407(VIBE
R),(097)8989939,EMAIL:M

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ 
НА БУДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, 
ОФІЦ. ПРАЦЕВ-НЯ, ЗП ВІД 25000 ГРН. 
НАКАЗ МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018 
ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕРЕД. В ПРАЦЕВ-
НІ. 0689423495 (VIBER,WHATSAPP), 
0689423549VIBER,WHATSAPP

•	Терміново! Запрошуються	на	робо-
ту	Доглядальниці!	Графік	-	вахтовий.	
Харчування	та	проживання	-	безко-
штовне!	Оплата	від	250	грн.	день	і	
вище!	Можна	без	досвіду	роботи	-	
навчимо!	Гарні	умови.	0972430303

•	Токар на	виробниче	підприємство	
в	Київській	області.	Іногороднім	на-
даємо	гуртожиток.	З/п	від	16	000	грн.	
0674933829

•	Швачки кваліфіковані	на	постійну	
роботу	в	Польщу	(м.Лодзь),	надає-
мо	всі	необхідні	документи,	житло,	
з/п	від	20000	грн.	Наказ	№1452	від	
02.10.2018р.,	МСПУ.	0503764284.

•	Швейцарський виробник	ГЛАС	
ТРЬОШ	КИЇВ	запрошує	робочих	на	
роботу	в	м.	Київ!	Г/р	5-денний,	мож-
ливо	без	д/р,	офіційне	працевлашту-
вання	з	першого	дня,	надаємо	житло!	
0674969050(пнпт09:0017:00)

ПРОДАВЕЦЬ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-
БОТИ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН. ГР 
2 ТИЖ/2ТИЖ. ЗП ВИСОКА ТА СВОЄ-
ЧАСНА. 0973533747

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Лат-
вии,	 Германии,	 Израиле,	 США.	
Оформление	 и	 проезд	 за	 наш	
счет.	З/п	от	20	000	до	90	000	грн.	
Сопровождение	на	время	работы.	
0665859090,0685859090

•	Реєстратор з	медичною	освітою	
в	поліклініку.	КИЇВ.	Заробітна	плата	
від	6000грн.	Графік	роботи	15/15.	Іно-
городнім-койко-місце.	0678841771

•	Рибопереробному підприємству	
(Київська	 область)	 потрібні	 па-
кувальники	продукції,	обробники	
риби,	водій	навантажувача,	облі-
ковець,	вантажники.	ЗП	від	11000	
грн.	Безкоштовне	житло	 і	обіди.	
0978101848,0509531032.

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

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВСІ ВАКАНСІЇ БЕЗ-
КОШТ., ВІД ПРЯМОГО РОБОТОДАВЦЯ. 
ЗП 18000-43000ГРН. МОЖНА БЕЗ ЗНА-
ННЯ МОВИ, НАВЧАННЯ НА МІСЦІ. ЛIЦ. 
МСПУ 978 ВIД 09.07.2018. Т. В ПОЛЬЩІ 
+48536012943 (+VIBER), +48537758355 
(+VIBER), В КИЄВІ 0965568181 (+VIBER)

• РОБОТА. РІЗНОРОБОЧІ ТА ПАСТУХИ 
НА ФЕРМУ. ПРОЖИВАННЯ. ОПЛАТА ДО-
ЇЗДУ. ДОСТОЙНА ЗАРПЛАТА. ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ. 0985222406,0972758396

• СЛЮСАР - РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 
У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

•	Продам або	здам	в	оренду	буди-
нок	с.	Левків,	не	далеко,	біля	центру;	
поруч	ліс,	річка;	0.42	га	землі.	Ціна	
договірна.	0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	земель-
ну	ділянку	2	га,	чорнозем,	окраїна	Жи-
томира	(р-н	Хімволокно).	0673911769

2.16. Здам в оренду 

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

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

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І 
МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ 
І ВРОЗДРІБ.ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є 
СВІЙ СКЛАД. (097)1521331;(093)2613
742;(097)7266640.

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТА-
НІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮ-
ЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ 
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Продам с/г	техніку:	трактори	Т-25,	
прес-підбирачі,	комбайни	картопляні,	
косарки,	грабалки,	плуги,	культивато-
ри,	сівалки,	копалки,	(097)6032287Ро-
ман.

На работу потрібні:
ПОСУДОМИЙНИКИ

КОЧЕГАР

1/2 харчування та трансфер
за рахунок компанії, зп 280 грн зміна + %

1/2 харчування та трансфер
за рахунок компанії, зп 300 грн зміна

Тел.: 0985500514
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Садовий будинок №857 заг.пл. 27,8 м.кв. та зем.ділянка пл. 0,09 га, К/
Н1822083000:01:000:0440 Житомирський р-н, терит. товар. «Космос» Давидівського 
масиву Іванівської сільради, діл. 857, 901. Дата торгів: 21.06.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №351968;

2. Зем.ділянка заг.пл. 0.16 га, К/Н1822087200:02:001:0144, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка. Дата торгів: 24.06.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №352533 (уцінено лот № 342482).       

• АГРОЗАПЧАСТИНИ  ДО  ОБПРИ-
СКУВАЧІВ ,   ПРЕС-П ІДБИРАЧІВ , 
ЗЕРНОЗБИР.  КОМБАЙНІВ,  КОСА-
РОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК,  КОПАЧОК; 
ШИНИ,  КАМЕРИ.  WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553, 
(063)9628236

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

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

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,   ОТСЕВ,   РА-

СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 

0677905739,447067

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТ-

СЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕ-

ГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ,  ВЫВОЗ  МУСОРА. 

0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	 нові	 та	

ремонт	б\у	 (зварювання,	 заточ-

ка,	розводка).	Якість	гарантуємо.	

0962461677

ПП «БЕТОН – ЦЕМЕНТ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та 
природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.

Адреса юридична: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, проспект Незалеж-
ності, 55-б.

Фактична адреса: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Малинська,10.
Основний вид діяльності – виробництво бетонних розчинів, готових для ви-

користання.
Основні джерела утворення забруднюючих речовин: склади сировини, цементні 

силоси, дизельгенератор, болгарка, зварювальний пост, печі обігріву типу «буржуйка», 
котел КВ-300.

Відбуваються викиди, т/рік: заліза та його сполук (у перерахунку на залі-
зо) – 0,0042; мангана та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00063; кремнію 
діоксиду- 0,00047; речовин у вигляді суспендованих частинок недиференційованих за 
складом – 2,6719; сажа – 0,00059; оксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) – 0,1089; азоту (1) оксид (N2О) – 0,00015; сірки діоксиду – 0,0235; оксиду вуглецю – 
0,10091; вуглецю діоксиду –71,824; метану – 0,00075; фторидів добре розчинних – 0,00024; 
фторидів погано розчинних –0,00056; фтористого водню – 0,00011.

Загальний річний обсяг викидів становить – 74,737 т/рік.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, 

ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на 
межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення ПП «БЕ-
ТОН – ЦЕМЕНТ» пропонується прийняти як нормативні.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на ви-
киди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, Житомирська 
область, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2, тел. (0412) 48 12 12 та до 
ПП «БЕТОН –ЦЕМЕНТ».

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46–16–60.

Інформація щодо отримання  
дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 

4.15. Металообробне 
обладнання. Продам 

•	Куплю токарне,	фрезерне	осна-
щення,	верстати,	лещата,	патрони,	
фрези,	великі	свердла,	люнети,	
різці,	ел/двиг,	редуктори,	компре-
сори,	вакуумні	насоси.	Фото	на	по-
шту:	оlegsustrikoff@gmail.com,	Viber	
0968709687,WA0964180586

• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВ-
СТОСТІННІ, КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ. 
0661542484

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	
Кредитная	карта	до	50	000	грн.	Пере-
кредитуем	ваши	кредиты	до	200	000	
грн.	0732551010,0662551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

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

•	Куп.лічильники Гейгера,	 Re-
трубки.	Радіолампи	ГУ,	ГИ,6н,6ж,6п,	в	
т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	Вак.
конденсатори.	0979902807

• КУРС ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРИСВЯЧЕ-
НИХ. ВИЗНАЧЕННЯ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ 
І ЗАВДАНЬ НОВОЇ ЕПОХИ. ЗНАЙОМСТВО 
З НОВИМИ СТАНДАРТАМИ, ЗАКОНАМИ, 
МЕТОДАМИ І ПРАВИЛАМИ ЖИТТЯ НА 
ПЛАНЕТІ. 0509470716
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Повідомляємо про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої ді-
яльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до пла-
нованої діяльності.

1. Планована діяльність
Проектом передбачається будів-

ництво під̀ їзних залізничних колій 
до проектованого елеватора (зер-
носховища) потужністю 50 тис. тон 
ТОВ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «АГРО-
РЕГІОН».

Для забезпечення проектними 
обсягами перевезень планована ді-
яльність передбачає:

капітальний ремонт станційної 
відправної, навантажувально-виван-
тажувальної колії № 6 протяжністю 
662,00 м; будівництво ходової колії 
№ 1 протяжністю 170,21 м; будів-
ництво навантажувально-виванта-
жувальної колії № 2 протяжністю 
251,36 м; будівництво навантажу-
вально-вивантажувальної колії № 3 
протяжністю 251,47 м; вкладання 
скидальних вістряків № 28. Також 
передбачається встановлення двох 
маневрових пристроїв для обслугову-
вання вантажних фронтів до 7 вагонів 
зерновозів на кожній під̀ їзній заліз-
ничній колії та вагонних ваг моделі 
ТВВ-150-50-13,5(8) для зважування 
вагонів в статиці повною масою до 
150 т з розчепленням, або без роз-
чеплення вагонів.

Земельна ділянка під будівництво 
розміщена на території колишнього 
асфальтобетонного заводу за меж-
ами смт. Миропіль, Житомирської 
області».

Територія площею 2,2336 га, що 
відводиться під будівництво, зна-
ходиться в у власності та оренді 
ТОВ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «АГРО-
РЕГІОН». (загальні технічні харак-
теристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження планова-
ної діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «АГ-

РО-РЕГІОН».
Юридична адреса: 08320, Київська 

область, Бориспільський район, село 
Велика Олександрівка,_ _вул. Собор-
на, буд. 59

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної 
особи – підприємця, ідентифікацій-
ний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного но-
мера облікової картки платника по-
датків та офіційно повідомили про 
це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті), 
місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності 
фізичної особи – підприємця (по-
штовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який 
забезпечує проведення громад-
ського обговорення

Управління екології та природ-
них ресурсів Житомирської обласної 
державної адміністрації. Адреса: м. 
Житомир, вул. Театральна, 17/20, 
т.(0412) 22-08-24,

контактна особа Семенюк Микола 
Миколайович

(найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рі-
шення про провадження плано-
ваної діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною ар-
хітектурно-будівельною інспекцією 
України.

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Порядок 
виконання підготовчих та будівель-
них робіт, затверджений Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
13.04.2011р. № 466.

(вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, уповно-
важений його видавати, норматив-
ний документ, що передбачає його 
видачу)

5. Строки, тривалість та поря-
док громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час 

і місце усіх запланованих громад-
ських слухань.

Тривалість громадського обго-
ворення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих 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, ви-
значеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які за-
уваження або пропозиції, які, на 
її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх об-
ґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції 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) від-
будуться

19 червня 2019 р. о 14.00 год. в при-
міщенні _Миропільської селищної 
ради

(зазначити дату, час, місце та адре-
су проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) від-
будуться

(вказати дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган, що забез-
печує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої до-
ступної інформації щодо плано-
ваної діяльності

Управління екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації.

м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20, т.(0412) 22-08-24, Семенюк Ми-
кола Миколайович

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону 
та контактну особу)

7. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 

територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропози-
ції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Управління екології та природних 
ресурсів Житомирської облдержад-
міністрації.

Адреса: Інд. 10014, м. Житомир, 
вул. Театральна, 17/20. pryroda@
ecology.zt.gov.ua,

т.(0412) 22-08-24, 33 контактна осо-
ба Семенюк Микола Миколайович 

(зазначити найменування органу, 
поштову та електронну адресу, номер 
телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції при-
ймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначе-
ного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформа-
ція щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності.

(зазначити усі інші матеріали, 
надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інфор-
мацію, що стосується планованої ді-
яльності)

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися 
з ними

• ТОВ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД 
«АГРО-РЕГІОН», Київська область, 
Бориспільський район, село Ве-
лика Олександрівка, вул. Соборна, 
буд. 59, контактна особа Тарасюк Д. О. 
з 28.05.2019 р.

• Управління екології та природ-
них ресурсів Житомирської обласної 
державної адміністрації,

м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20.

• Миропільська селищна рада,. 
Житомирська область, Романівський 
район, смт. Миропіль, вул. Централь-
на, 38

(установи, організації, місцезна-
ходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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

№ 201811302288  _______________________________________________________________________
(реєстраційний	номер	справи	про	оцінку	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності)
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К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 129 грн/м2 від 85 грн/м2

від 172 грн/м2 від 23 грн/м.п.

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20

Машиною та вручну. Буріння 
свердловин. Залізобетонні 
кільця в асортименті.

КОПАННЯ КРИНИЦЬКОПАННЯ КРИНИЦЬ

Тел.: (098) 062-09-73

Механічним способом.
Виїзд по області.

Оренда та продаж спецтехніки

096-14-69-072ТЕЛЕФОНУЙТЕТЕЛЕФОНУЙТЕ

Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування

Переміщення грунту та ін.

• МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ. ПРАК-
ТИКА КЕРУЮЧОЇ ДУМКИ. 0681753403

•	Підприємство в	Харківській	облас-
ті	терміново	продає	металобрухт.	
0577129065.

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

• ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ СИНТЕЗУ. 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ 
ЛЮДИНИ. 0509470716

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	ви-

дані	до	1917р,	коньяки	СРСР,	

ін.предмети	старовини.	Гарантую	

порядність,	справедливу	оцінку.	

0503466068

•	Куплю постійно	 лампи,	 сві-

тильники,	 прожектори,	 дросе-

ля	та	іншу	електросвітлотехніку.	

Складського	зберігання.	Опт.	Viber	

0503201914,0676225257,email:fed@

atelepor

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄ-
ТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ, 
ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКОЮ АГРО-
ЕКОЛОГІЧНОЮ АКАДЕМІЄЮ НА ІМ`Я 
ЦВЕРК ОЛЬГА В`ЯЧЕСЛАВІВНА ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК № БЕ 188299  
ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ У ЗВ'ЯЗКУ З 
ВТРАТОЮ. 
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса: 
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189
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Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
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Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Рекламний відділ:  
Людмила Павлюк 
тел.: 0 (67) 412-89-81

Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №191619
Передпл. індекс: 08976

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений 
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агент-
ством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну 
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної 
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.
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• На земній кулі спостеріга-
ється 44000 гроз в добу або 1800 
гроз в годину, а кожну хвилину 
виблискує 100 блискавок.

• Енергія всіх гроз складає одну 
тисячну частину тієї енергії, яка по-
ступає на Землю від Сонця. З часів 
М. В. Ломоносова ведуться досліди 
щодо приборкання цієї енергії, але 
доки, на жаль, безуспішно.

• Енергія грозової хмари роз-
міром 10х10 км і висотою (завтовш-
ки) 5 км приблизно дорівнює 
енергії атомної бомби, скинутої 
на Хіросіму або Нагасакі.

• Перед грозовою хмарою 

біля землі можуть спостерігатися 
шквали із швидкістю вітру більше 
60 м/с, а це більше 230 км/год.

• Запас води в грозовій хмарі 
розміром 10х10 км і висотою 5 км 
такі, що цією водою можна цілком 
заповнити басейн шириною 100 м, 
завдовжки 1000 м і завглибшки 
5 метрів. Це складає приблизно 
15000 залізничних цистерн. І вся 
ця вода тримається в повітрі лише 
в одній хмарі!

• Для того, щоб хмарна крапля 
діаметром 20 мікрон придбала 
розміри приблизно в 2 міліметри 
і стала дощовою, потрібно, щоб ця 
крапля «зіткнулася» в хмарі з собі 

подібними 1000000 (мільйон!) разів.
• Якщо час (у секундах), через 

який після блискавки загримить 
грім, розділити на 3, то вийде від-
стань в кілометрах, на якій від вас 
виблискувала блискавка.

• Загальна сила удару крапель 
зливи об верхню поверхню літака 
Ту-154 складає 2,5 тонни.

• З грозою зв'язаний і дуже 
небезпечний град, розміри якого 
можуть бути чималими. Найкруп-
ніший град спостерігався в Індії. 
Там вага окремих градин досягала 
2200 грамів. Попавши під такий 
град, загинув слон.

Гороскоп на тиждень 29 травня - 4 червня

ОВЕН
Не варто робити 

героїчних вчинків – на-
вряд чи їх оцінять. По-

старайтеся впоратися з дрібни-
ми проблемами.

ТЕЛЕЦЬ
Час серйозно за-

мислитися про про-
фесійну кар'єру і зміцнення 
вашого авторитету. Не відмов-
ляйтесь від пропозицій чомусь 
повчитися. 

БЛИЗНЮКИ
Роботи й клопотів 

суттєво побільшає, 
але ви впораєтеся, бо вам по-
добається те, що ви робите. До 
того ж у вас є надійний тил.

РАК
Не намагайтесь від-

сторонитися від на-
вколишнього світу й просто 
усамітнитися на якийсь час. 
Доведеться багато спілкуватися.

ЛЕВ
Не лінуйтесь, про-

явіть рішучість і актив-
ність, і ваші ініціативи не за-
лишаться непоміченими. Будьте 
поблажливішими до близьких.

ДІВА
Зараз добре не тіль-

ки будувати плани на 
майбутнє, а й потихеньку їх 
реалізовувати. Не виключені 
хвилювання та стреси.

ТЕРЕЗИ
Цього тижн я не 

варто починати щось 
нове, спочатку впорядкуйте все 
старе, позбудьтеся скептичних 
думок про людей.

СКОРПІОН
Успішний період. 

Все чи майже все у ва-
ших руках. Не бійтеся демон-
струвати свої таланти, вами 
будуть захоплюватися.

СТРІЛЕЦЬ
Почуття непевнос-

ті може заважати вам 
зосередитися на роботі. Якщо 
його подолаєте – на вас чекають 
перемоги.

КОЗЕРІГ
Вдалий тиждень для 

підвищення енергетич-
ного потенціалу і зміцнення 
власного здоров'я. Впораєтеся 
з будь-якою роботою, за яку ві-
зьметеся.

ВОДОЛІЙ
Фортуна вас лю -

битиме, якщо будете 
уважні та працьовиті. Завоюйте 
довіру старших за віком та по-
садою, доведіть свою надійність 
близьким та коханим.

РИБИ
Будьте відповідальні 

й рішучі. Сконцентруй-
теся на головній меті, а сил та 
розуму для її реалізації у вас 
вистачить.

Цікаві факти про грози



 

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

Брайтбьорн
Жанр: трилер, жахи
Багато років тому на Землю впав якийсь 

об'єкт із далекої планети. Очевидці події, по-
дружня пара, знайшли там дитину, яку вирішили 
виховувати як рідну. Він завжди був для них 
особливим, але ніхто ніколи не підозрював на-
скільки... Ні однолітки, ні названий батько не 
змогли нормально прийняти хлопчика, що про-
будило в ньому чимало злості... і надздібності. 
Промені з очей, вміння літати, невразливість, 
рентгенівський зір – ось короткий список того, 
що вміє хлопчик. Якби ця історія відбувалася в 
коміксах, то він був би рятівником людства. Але 
тут злість в ньому перемогла...

Річард говорить «Прощавай»
Жанр: драма, комедія
Що би ви зробили, якби ваш лікар сказав, 

що вам залишилося жити десь 6 місяців? На-
певно, у такі моменти кожна людина пере-
осмислює своє життя та починає діяти зовсім 
по-іншому. Ось так і професор у коледжі на 
ім'я Річард зрозумів, що до цього моменту 
він не жив. Діагноз "рак" відкрив йому очі на 
світ – більше ніяких порожніх витрат часу, 
непотрібних і нудних занять. Із цього моменту 
Річард буде жити на всю котушку, забувши про 
правила й обмеження. Його останні місяці в 
цьому світі повинні пройти так, щоб він був 
нарешті щасливий. 

Піца «Челентано» Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 23:00 (0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(0412) 57-36-25
(067) 357-36-25

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера» вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00 (0412) 42-60-86

Кафе «Таймир» просп. Незалежності, 11
г/р з 11:00 до 23:00 (063) 077-39-47

Піца «Челентано» вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00 (0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 10:00 до 22:00

(0412) 51-23-74
(050) 463-00-08

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

(0412) 42-49-94
(063) 189-28-58

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

(0412) 42-22-69
(068) 786-28-88

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


