
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

1690

Крабові палочки охол.
«Бремор» класичні 100 г

ТМ «Санта Бремор»

1280
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

13365

Сосиски З вершками та 
телятиною в/с

СГУ ЖМК

9885
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

905

Морозиво Пустунчик
«зі  Згущеним Молоком», 

«Вишня» 70 г ТМ «Рудь»

725

Молоко 2,5% 0.9 л
ТМ Рудь

1795

Сир плавл. брикет
В асорт. 90 г

ТМ «Звенигора»

1025

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
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«Важливо втримати європей-
ський курс держави і не до-
пустити розвороту на схід чи 
реваншу сил, які себе дискре-
дитували», – Іванна Климпуш-
Цинцадзе на Житомирщині

Проблеми архітектури 
у Житомирі: 
некомпетентність  
чи звичайнісінький 
злочин? с. 12-13
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Продовжуємо 
смакувати цікавими 
івентами липня на 
Житомирщині.

Вже цієї суботи, 13 липня, на 
Житомирщині у селі Малинівка 
Малинського району вже вдруге 
відбудеться фестиваль малини. 
На гостей свята чекають смачні 
малинові страви, конкурси, роз-
ваги, концерт та майстер-класи. 
Минулого року в області вперше 
провели фестиваль малини, під 
час якого всіх бажаючих при-
гощали стравами з малини. На 
святі представили 12 різноманіт-
них страв із малини, серед яких 
навіть малиновий борщ.

Цьогоріч у програмі фести-
валю: багато малинових страв; 
народний ярмарок; поросячі пе-
регони; визначення найсильнішої 
людини Малинського району; 
розваги та змагання для дітей та 
молоді; конкурс на наймалинові-

ше вбрання.
Де? У селі Малинівка Ма-

линського району, майданчик 
біля сільської ради. Коли? 
13 липня о 16.00.

Організатори обіцяють – роз-
ваги для дітей і для дорослих. На 
фестивалі працюватимуть різні 
локації. Свої вироби представля-
тимуть ковалі, місцеві майстрині, 
а досвідчені аграрії презентують 
сучасні сорти малини.

13 липня в Олевську чека-
ють всіх на Фестивалі вуличної 
музики та святі чорниці. Ор-
ганізатори обіцяють цікаву роз-
важальну та культурну програму.

У суботу проходитиме Фести-
валь вуличної музики – Week-end 
в Олевську. Під час Фестивалю 
проведуть конкурс костюмів, який 
з успіхом відбувся минулого року. 
Також для дітей буде організова-
на цікава розважальна програма. 
Родзинкою свята будуть виступи 
музикантів.

Цього року на вже традицій-
ний Week-end завітають артисти 

з Києва: «LunaEnsemble» разом 
із Оленою Арбузовою, Мар’яна 
Боднар співатиме з групою «Гра 
в класику», український ансамбль 
«Гарнограй». На гостей свята чека-
тиме ярмарок «Чорнична смако-
та» та шашковий турнір.

Програма Week-end в Олев-
ську:

16.15–17.15 – гурт «Гарнограй» 
(парк ім. Гагаріна);

З 17.15 – майстер-класи для ді-
тей – (цимбали, сопілка);

16.30–17.20 – струнний квартет 

і кларнет («Бруклін»);
17.15 – майстер-клас для дітей 

(спінет) – сквер у центрі міста;
17.30–18.15 – «Luna Ensemble» 

(сквер). Солістка Олена Арбузова
17.30–18.30 – Brass–Band (біля 

оленя);
18 .0 0 –18 .4 0  –  А н ас тас і я 

Лук’яненко (фортепіано). Олек-
сандр Горбунов (кларнет) – «Геть-
ман»;

18.40–19.40 – Павло Глотов (сак-
софон) – «Гетьман»;

18.20–19.20 – камерний оркестр 
(велика сцена);

19.35 –20.30 –  Jazz–Band – 
(сквер);

17.30–18.30 – майстер-класи для 
всіх бажаючих:

– театральне мистецтво,
– мистецтво танцю – танцмай-

данчик у парку ім. Гагаріна.
Максим Булгаков, Ася Середа-

Голдун
20.45–22.00 – концерт класичної 

музики (Соборна площа).
Ведучий і диригент Сергій 

Нестерук.

Житомирщина фестивальна:  
куди поїхати на вихідні
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Я, Коцюбко Олександр Петро-
вич, корінний житомирянин. Ні-
коли не був депутатом або чинов-
ником. Останні п’ятнадцять років 
займаюсь громадською діяльніс-
тю. Знаю, який вплив може мати 
громадськість на життя держави. 
З таким досвідом я знаю та зможу 
як депутат захистити житомирян 
та усіх громадян України від сва-
вілля, незалежно до якої політич-
ної партії належить громадянин. 
Бо йду у депутати не від партій чи 
блоків, а як самовисуванець від 
народу та для народу.

1) Зроблю все, щоб в Україні 
запанував мир та спокій.

2) Зроблю усе, щоб в Україні 
панувало верховенство закону для 
усіх верств населення.

3) Зроблю все, щоб перегля-
нути комунальні тарифи для 
встановлення справедливої ціни 
на них. Для цього потрібно усу-
нути олігархів від посередництва. 
Посередництво при постачанні 
газу та електроенергії неприпус-
тимо. Обласні енергокомпанії 
необхідно повернути у власність 
держави. Ціни на комунальні по-
слуги повинні контролюватися та 
регулюватися державою. Україна 
має 15 ядерних реакторів. Україна 
повністю забезпечує себе елек-
троенергією, величезні обсяги 

електроенергії постачаються за 
кордон. Але прибуток від цього 
потрапляє у кишені посередни-
ків, а не до бюджету України. Це 
неприпустимо! Газові акціонерні 
компанії роблять те ж саме. Укра-
їна видобуває 21 мільярд куб. м 
газу, споживає 10 мільярдів, зали-
шок продається за кордон. І знову 
величезні прибутки від проданого 
газу одержують олігархи-посеред-
ники. Надра України належать 
народу України – це вимога Кон-
ституції. Вважаю своєю задачею 
відновити це право народу на 
надра країни.

4) Зроблю все, щоб встановити 
першочергове право на зайняття 
керівних посад учасниками АТО 
та обов’язкові пільги для всіх сімей 
загиблих, поранених та учасників 
АТО.

5) Підготую законопроект, 
щоб право людини критикува-
ти усі неподобства, мати власну 
думку і чесно заявляти про свої 
переконання було захищене окре-
мим законом.

6) Зроблю все, щоб чиновни-
кам було заборонено втручатися 
у редакційну політику мас-медіа 
і регулювати Інтернет.

7) Ініціюватиму та доб’юся, 
щоб в українській державі діяв 
закон для всіх. Залишаться в ми-

нулому та ніколи не повторяться 
абсурдні й репресивні судові про-
цеси, на яких влада знищувала 
інакомислячих, по-рейдерськи за-
хоплювала громадські організації. 
Я захищаю та захищатиму права 
громадських організацій, в тому 
числі релігійних.

8) Ініціюватиму ліквідацію об-
ласних та районних державних ад-
міністрацій та передачу їх повнова-
жень районним та обласним радам.

9) Доб’юся обов’язкової та по-
вної люстрації усіх чиновників. 

Я доб’юся створення тимчасової 
слідчої комісії Верховної Ради 
України для розслідування зло-
вживань чиновників у футбольно-
му господарстві Житомирщини. 
Необхідно провести розслідуван-
ня даної ситуації.

10) Ініціюватиму перегляд 
підходу до оплати праці ліка-
рів та вчителів. Житомирщина 
прийняла на себе значний чор-
нобильський удар, і тому рівень 
захворюваності населення досить 
високий. Лікарі працюють в по-
силеному режимі. Лікарі змушені 
за мізерну плату та брак найнеоб-
хідніших медикаментів рятува-
ти життя та здоров’я. Потрібно 
прибрати корупцію з медицини 
та повернути громадянам консти-
туційне право не безкоштовну 
медицину.

11) Добре розуміючи усі нега-
разди нашого міста, десять років 
тому я розпочав втілення власної 
економічної програми з розвитку 
Житомира. Одним з її важливих 
аспектів є підтримка медицини та 
закладів охорони здоров’я нашого 
міста. В рамках цієї програми я вже 
поставив безкоштовно у онколікар-
ню, військовий шпиталь, першу та 
другу міські лікарні в терапевтичне, 
хірургічне, ортопедичне, гінеколо-
гічне відділення медичні засоби, 

перев’язувальний матеріал та засо-
би гігієни для пацієнтів, меблі, ков-
дри, подушки, постільну білизну, 
якісний швейцарський медичний 
інструментарій, багатофункціо-
нальні ліжка європейського зразка, 
медичний інвентар для обладнання 
палат необхідного рівня. Більше 
2 тисяч комплектів спеціального 
медичного одягу було передано 
для лікарів міста Житомира. Але 
цього не досить, необхідно рефор-
мувати всю систему. Інакше грошей 
все одно не вистачить. Необхідні 
жорсткий контроль за використан-
ням коштів та грамотні менеджери. 
Тому що гроші у медицині просто 
розбазарюються і не доходять до 
простих громадян.

12) Дуже небезпечна ситуа-
ція склалася щодо питної води 
у нашому місті. Вода в кранах не 
придатна для пиття, а називається 
питною. Вода в кранах створює за-
грозу для здоров’я та життя укра-
їнців. Це неприпустимо. Я доб’юся 
реконструкції очисного обладнан-
ня та водопровідних мереж..

І я цю програму втілю в життя 
заради наших дітей.

Дорогі житомиряни, дорогі 
друзі, ми з вами підемо на ці 
вибори та переможемо!

З повагою
Олександр Коцюбко

 На фото: кандидат  
у народні депутати України 
Олександр Коцюбко

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА кандидата у народні 
депутати по одномандатному виборчому  
округу № 62 Коцюбка Олександра Петровича

ЖИТОМИРСЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
ЛІЦЕЙ 

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ (термін навчання -3 роки)

• електрогазозварник,  слюсар  з  ремонту  колісних  транспортних  
засобів; 

• електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії "С"; 
• електрогазозварник, бляхар; 
• монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазо-

зварник. 

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ (термін навчання -1,5 роки)

• електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 
водій автотранспортних засобів категорії "С"; 

• електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 
• електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії "С". 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ З 1 ЧЕРВНЯ ДО 25 СЕРПНЯ 

www.zppl.org.ua 

10003, м. Житомир, вул. Старовільська, 9-а, 
тел. (0412) 42-62-57; 42-62-56 
10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132, 
тел. (0412) 33-19-96; 33-10-37
e-mail: ztppl@ukr.net 

САЛОН КРАСИ
ІМПЕРІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Майстер перукар універсал
(стрижки чоловічі, жіночі та дитячі, 
вечірні та весільні зачіски, плетіння, 
колорування)
Чоловічий майстер перукар
(чоловічі та дитячі стрижки, стрижки 
бороди)
Майстер манікюру та педикюру

вул. Покровська, 81, тел.: (0412) 42-12-78; (097) 187-08-16; (063) 358-36-33

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА
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Руслан Мороз

Медична реформа 
в Україні розпочалася 
майже півтора року 
тому, в січні 2018-го.

Вже багато написано про 
медичну реформу та проблеми, 
пов'язані з нею. Багато критики 
з одного боку, та од – з іншого. Ре-
форма розпочалася з первинної 
ланки медицини, тобто сімейних 
лікарів, терапевтів та педіатрів. Та 
вже на цьому етапі з'ясувалося, 
що не все так гладко та добре, як 
пишуть у своїх постах міністр охо-
рони здоров'я Уляна Супрун та її 
підлеглі. З метою порівняння стану 
реформування в місті Житомирі 
з іншими медичними закладами 
в Житомирській області ми ви-
рішили відправитися до Красно-
пільської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини, яка 
розташована в Чуднівському районі 
Житомирської області та поспілку-
ватися з сімейним лікарем вищої 
категорії Сергієм Вікторовичем 
Малишевським.

�� Руслан Мороз: Що 
змінилося в роботі Красно-
пільської амбулаторії від по-
чатку проведення медичної 
реформи?

Сергій Малишевський: 
Краснопільська амбулаторія є 
складовою Чуднівського центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги. Взагалі в Центр входить 
п'ять амбулаторій. Не має значення, 
скільки їх, але робота амбулаторій 
в сільській місцевості суттєво від-
різняється від роботи аналогічних 
медичних закладів, які знаходяться 
в великих містах, через те, що тери-
торіально площа охоплення значно 
зростає. Наприклад, наша амбула-
торія обслуговує близько чотирьох 
з половиною тисяч мешканців, які 
знаходяться в дев'яти населених 
пунктах. Є населені пункти, де на-
селення взагалі біля ста чоловік. До 
цієї пори там ще є фельдшерський 
пункт (ФП) або фельдшерсько-аку-
шерський пункт (ФАП) та працює 
медпрацівник, але, з урахуванням 
тенденції медичної реформи, це 
абсолютно збитково. Економічно 
оправданим є ФАП, який обслу-
говує не менше п'ятисот мешкан-
ців. А якщо врахувати, що зараз 
майже кожне село повинно мати 
медичного працівника, то ре-
зультатом реформи стало те, що 
лікар, який підписав декларації 
про обслуговування населення, не 

в змозі фінансово забезпечити таку 
кількість середнього медперсона-
лу. Тому що лікар в Житомирі або 
в Бердичеві набирає дві тисячі або 
тисячу вісімсот декларацій за ра-
хунок однієї 9-поверхівки і біля неї 
працює. У нього – одна медсестра, 
один кабінет, один комп'ютер, то на 
селі потрібно забезпечити роботу 
ФАПів медикаментами, зарплатою 
середнього медперсоналу, пали-
вом та всім іншим, необхідним для 
нормальної роботи. В мене дев'ять 
ФАПів, три або чотири працівники 
амбулаторії, то я «тягну» не одну 
медсестру, а з десяток середнього 
медперсоналу. Ось і різниця між 
міським та сільським варіантом ре-
форми. Тому так чи в іншій спосіб 
маленькі ФАПи мусять закриватися. 
Вони зовсім економічно не вигідні. 
Відповідно, те населення, яке звикло 
там завжди отримувати від свого 
фельдшера допомогу, буде ущемле-
не в своїх інтересах. Мені здається, 
що це недолік цієї реформи. Але на 
даний момент наше керівництво, 
обраховуючи всі ризики, намага-
ється максимально зберегти ФАПи 
та медичну периферію. Але без-
кінечно це тривати не може.

�� Руслан Мороз: Скільки 
населення обслуговує зараз 
ваша амбулаторія та яка 
кількість персоналу в вашій 
амбулаторії?

Сергій Малишевський: За-
раз амбулаторія обслуговує чотири 
тисячі населення. Окрім сімейних 
медсестер, яких зараз працює три, 
ще працює лаборант. Відповідно 
мусить бути санітарка. В різних ам-
булаторіях може бути по-різному, 
але в мене одна медсестра має 
уклін більше роботи з дітьми, 
одна виконує обов'язки медсестри 
денного стаціонару та старшої мед-

сестри, третя –працює з дорослим 
населенням. Додаємо ФАП, а це 
ще сім працівників. Тобто зі мною 
разом дванадцять працівників в од-
ній амбулаторії. Або на одного лі-
каря приходиться одинадцять осіб 
середнього медперсоналу.

�� Руслан Мороз: Стосов-
но лаборанта, які саме аналі-
зи можливо зробити в вашій 
амбулаторії?

Сергій Малишевський: За-
гальноклінічні аналізи, в тому чис-
лі аналізи на цукор, діастаз. Вони 
більш інформативні для лікаря 
і вкрай необхідні для швидкого 
якісного надання медичної допо-
моги. Можемо зробити підрахунок 
тромбоцитів, якщо є така патоло-
гія. Тобто загальні аналізи сечі та 
крові з деякими нюансами.

�� Руслан Мороз: А як ви 
можете прокоментувати 
випадки, коли амбулаторії 
відмовляються від свого 
лаборанта та укладають 
договори з крупними при-
ватними лабораторіями?

Сергій Малишевський: 
У Чуднові, де знаходиться Чуд-
нівська амбулаторія і наш Центр 
первинної медико-санітарної до-
помоги, працює кабінет від одні-
єї з приватних лабораторій. Але 
на периферії важче працювати. 
Коли потрібно зробити розши-
рений аналіз, ми звертаємось без 
проблем. А так, щоб забирати 
кров та потім її переправляти до 
лабораторії, поки ця система не 
відпрацьована та дуже вартісна.

�� Руслан Мороз: Яка 
кількість хворих або взагалі 
пацієнтів, які звертаються до 
амбулаторії протягом дня?

Сергій Малишевський: Не 
менше двадцяти за день. Найпоши-
реніші захворювання – це захворю-
вання органів дихання (бронхіти, 
пневмонії), а також загострення 
хронічних хвороб у дорослого насе-
лення, почастішали пієлонефрити, 
ларинготрахеїти. В людей похилого 
віку більш розповсюджені гіпер-
тонічна хвороба, серцево-судинна 
недостатність.

�� Руслан Мороз: Зараз до-
статньо того фінансування, 
яке виділяється на потреби 
амбулаторії?

Сергій Малишевський: Так, 
кількість грошей, яка надходить 
з національної служби здоров'я, 
на даний момент достатня. Зви-
чайно, грошей багато не буває, 
але такого, щоб люди залишили-
ся без зарплатні або щоб не ви-
стачило ліків на першу допомогу, 
ще не було. Для надання першої 
невідкладної допомоги в нас все є 
та ми це робимо за рахунок дер-
жави, тобто для пацієнта це без-
коштовно. Але якщо потім постає 
питання подальшого лікування, 
то тоді вже придбання ліків буде 
актуальним.

�� Руслан Мороз: Як змі-
нилася заробітна плата у ме-
дичних працівників після 
реформи?

Сергій Малишевський: 
Якщо брати середній медичний 
персонал, то вона зросла. Може, 
не дуже суттєво. Щодо лікарів, 
то після підписання декларацій 
заробітна плата зростає в рази. 
В порівнянні до реформи, то якщо 
у сімейного лікаря є 1800 деклара-
цій, які потрібно мати, то зарплата 
зростає якщо не в два рази, то на 
відсотків 70–80 точно. Щодо мене, 
то в нашій амбулаторії підписано 
біля двох з половиною тисяч де-
кларацій. Але тут є нюанс. Згід-
но законодавства, мені потрібно 
мати 1800 декларацій, решта – не 
оплачується. Це пов'язано в першу 
чергу з обмеженням: якщо в ліка-
ря дуже багато декларацій з па-
цієнтами, він не в змозі фізично 
надати якісно медичну допомогу. 
Тому наше керівництво допома-
гає, по-перше, набрати лікарю 
необхідну кількість декларацій, 
по-друге, слідкує, щоб не було 
перенавантаження в лікаря. Це 
дуже розумна позиція.

�� Руслан Мороз: А зараз 
як планується робота амбу-
латорії та яке обладнання 
у вас є?

Сергій Малишевський: Зараз 
пацієнти можуть зробити карді-
ограму, загальні аналізи крові та 

сечі. Повністю є фізіотерапевтичне 
обладнання, різні офтальмоскопи, 
ларингоскопи, комп'ютери. Тобто 
все потрібне в нас є. До того ж, 
у відповідності з діючої програмою, 
в нашому селі будується нова амбу-
латорія. Там відповідно закладено 
кошти на сучасне обладнання.

�� Руслан Мороз: Відпо-
відно до діючої реформи, 
введено таке поняття, як те-
лемедицина. Як ви до цього 
ставитесь?

Сергій Малишевський: 
Я двічі їздив на конференції, де 
зазначалося, що в тих, в кого бу-
дуються нові амбулаторії, буде 
обов'язково встановлено обладнан-
ня для телемедицини. Я вважаю, 
що це дуже добре, тому що якщо 
скористатися такою можливістю, 
то можна надати в найкоротші 
терміни кваліфіковану допомогу, 
якщо людина попала в складну 
ситуацію. А вони можуть бути 
різні. Проблема полягає в тому, 
що немає якісного Інтернету. В нас 
він проводовий. А є амбулаторії, 
де Інтернет працює за допомо-
гою додаткових антен. Взагалі це 
проблема не тільки наша, це про-
блема всього району.

�� Руслан Мороз: А які 
проблеми є у вас як у лікаря?

Сергій Малишевський: 
Після проведення реформи, та й 
до цього, населення вважає, що 
якщо це мій сімейний лікар, то він 
не має права взагалі на особисте 
життя. Тобто вдень та вночі він по-
винен надати необхідну допомо-
гу. Може, це і добре, так повинно 
бути. Але повинна також бути до-
бре відпрацьована система, коли 
доктор також ввечері та вночі має 
якесь особисте життя. Може, якісь 
випадки можуть обслуговуватись 
швидкою допомогою, а взагалі на 
таких великих дільницях має бути 
ще один лікар, щоб, якщо один 
захворіє або поїде на відпочинок, 
хтось мав його підмінити. Я на цій 
дільниці працюю з 2000 року, але 
жодного разу ще не був у відпуст-
ці, тобто двадцять років я працюю 
взагалі без відпусток.

�� Руслан Мороз: Що б ви 
хотіли побажати самі собі?

Сергій Малишевський: Я б 
хотів побажати сам собі, своїм 
пацієнтам, всьому населенню, яке 
проживає на моїй дільниці, міц-
ного здоров'я, щоб хвороб було 
поменше. І щоб реформи, які 
в нас проводяться, були проведені 
максимально ефективно. Реформи 
обов'язково потрібні, але вони та-
кож завжди болючі.

Реформа медицини на місцях: 
чи все гладко виходить?

 На фото: Краснопільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини
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Руслан Мороз

З початку цього 
року в Малинському 
районі не стихає пере-
полох зі скандалом 
навколо двох агропід-
приємств, які не мо-
жуть поділити землю 
та право на урожай.

Справа досить цікава, тому 
що на просторах Житомирщини 
зіткнулися інтереси данської та 
української компаній. З одного 
боку – іноземний інвестор, який 
працює в Україні з початку 2000-х 
років з уставним капіталом в май-
же 65 мільйонів гривень. З другого 
боку – українська компанія, яка 
була заснована на початку 2018 
року з уставним капіталом в 15 ти-
сяч гривень.

Данська компанія «ДФУ Агро» 
у 2014 році уклала договори про 
управління спадщиною з сіль-
ськими радами селищ Слобідка 
та Головки Малинського району 
Житомирської області. Протягом 
декількох років підприємство об-
робляло поля та займалося рос-
линництвом. З повною впевненістю 
в тому, що всі документи на право 
обробляти землю в неї є та вони 
видані в законний спосіб, компанія 
почала проводити свою посівну 
в серпні-вересні минулого року.

Проблеми почалися з листопа-
да. Без будь-якого попередження 
компанія «Городок-Агро» оформи-
ла договори оренди з Малинською 
районною державною адміністра-
цією. При цьому про зміну умов 
використання землі «ДФУ Агро» 
ніхто не повідомив. Договори були 
укладені у листопаді 2018 року, 
тобто вже після того, як «ДФУ 
Агро» засіяло врожай на законних 
підставах.

Коли данська компанія дізна-
лася про нового орендаря, сказати, 
що зміна умов оренди була неочіку-
ваною для компанії «ДФУ Агро», це 
нічого не сказати, тому що вкладені 
в посівну кампанію кошти могли 
просто розчинитися в повітрі. Тоб-
то сподівання зібрати урожай були 
марні. Компанія «Городок-Агро» 
заявила свої права на урожай, який 
був вже посіяний «ДФУ Агро».

Для вирішення цього питання 
«ДФУ Агро» запропонувала «Го-
родок-Агро» взяти їх землі без-

коштовно взамін вже засіяних. 
Отже, «ДФУ Агро» намагалася до-
помогти новому орендарю навесні 
провести посівну, щоб не втратити 
сезон. Але представники «Городок-
Агро» категорично відмовилися 
від цієї пропозиції та більш того – 
стали вимагати віддати їм землю 
за ціною нижче ринкової вартості 
землі на сьогодні.

Тобто слід зауважити, що 
на момент початку обробки 
землі компанією «ДФУ АГРО» 
в 2014 році вартість землі в сели-
щах Слобідка та Головки стано-
вила біля $30 за гектар. Протягом 
багатьох років компанія вкладала 
величезні кошти в обробку та 
підвищення родючості ґрунту, 
внаслідок чого вартість гектару 
збільшилася до $500. Це говорить 
про сумлінність господарників та 
бажання не тільки заробляти на 
землі, а й зберегти її для нащад-
ків. Ця кропітка праця не могла 
не привернути увагу інших ба-
жаючих обробляти цю землю, не 
вкладаючи гроші в турботу про 
неї та без будь-яких зусиль.

На черговому засіданні Анти-
рейдерського штабу свою пози-
цію представники компанії «ДФУ 
Агро» намагалися довести громад-
ськості та надали копію офіційно-
го листа компанії «ДФУ Агро» до 
«Городок-Агро», який був надісла-
ний в квітні 2019 року: «ТОВ «ДФУ 
Агро» просить ТОВ «Городок-Аг-
ро» надати можливість внести за-
соби захисту рослин, мінеральні 
добрива на землі та в подальшому 
зібрати належний підприємству 
врожай. Разом з тим ТОВ «ДФУ 
Агро» повідомляє про свою готов-
ність виділити ТОВ «Городок-Аг-
ро» відповідну кількість га землі 
для використання взамін земель 
під врожаєм».

Після цього листа з боку «ДФУ 
Агро» були ще неодноразові спро-
би вирішити питання шляхом 
перемов з керівництвом «Горо-
док-Агро». Знову пропонувалось 
відшкодувати затрати на оренду 
землі, втрачену вигоду та заявля-
лось про можливість скористатися 
аналогічною кількістю гектарів 
землі на вже обробленому належ-
ним чином полі.

За словами представників 
«ДФУ Агро», «Городок-Агро» ви-
магали у них розірвати всі наявні 
в «ДФУ Агро» договори на оброб-
ку землі з метою взагалі унемож-
ливлення в подальшому ведення 
агробізнесу в Малинському районі 
компанією «ДФУ Агро» взамін 
на можливість зібрати власний 

урожай.
Для законного вирішення 

цього конфлікту «ДФУ Агро» 
звернулася за допомогою до Жи-
томирської ОДА, Міністерства 
юстиції України, Національної 
поліції, Малинської РДА та 
Агенції регіонального розвитку 
Житомирської області. Було ство-
рено Антирейдерський штаб, на 
якому тричі розглядався спір між 
«ДФУ Агро» та «Городок-Агро». 
За результатами перших двох за-
сідань Антирейдерського штабу 
було прийнято рішення: хто сіяв 
врожай, той його і збирає. Тож 
«ДФУ Агро» має звітувати що-
денно Національній поліції про 
обсяги зібраного врожаю. А пи-
тання компенсації сторони мають 

вирішити у суді.
Проте, не зважаючи на наяв-

ний легальний інструмент для 
вирішення конфлікту, представ-
ники «Городок-Агро» й досі його 
ігнорують. Більш того, погрожу-
ють протидіяти збору врожаю. 
Наприклад, нещодавно вони за-
просили ГО «Асоціація протидії 
агрорейдерам» зняти декілька 
відеорепортажів. А також на по-
лях почали періодично з'являтися 
невідомі особи та заважати збору 
урожаю.

Навіть в такій ситуації пред-
ставники данського інвестора 
за підтримки місцевої влади 
запропонували компроміс – до 
вирішення спору в судовому по-
рядку передати право на збір та 
відповідальне зберігання врожаю 
незалежній компанії. Але і ця 
пропозиція новим орендарем 
була відкинута. Іншими слова-
ми, існує велика вірогідність того, 
що робляться спроби завадити 

здійсненню масштабного проекту 
іноземного інвестора в Житомир-
ській області.

Позиція Міністерства юстиції 
та Національної поліції залиши-
лася незмінною: збирає врожай 
той, хто його сіяв, тобто «ДФУ 
Агро». Представники Малинської 
поліції погодилися із цим рішен-
ням та підтвердили, що будуть 
вживати усіх заходів для забез-
печення збору врожаю.

Таким чином, ми маємо ве-
личезну проблему, яку саме на-
магалися вирішити на засіданнях 
Антирейдерського штабу при Жи-
томирській обласній державній 
адміністрації. Таких засідань на 
даний час було вже три, але жод-
ного разу не вдалося в повній мірі 
вичерпати це достатньо болюче 
питання. На думку представни-
ків компанії «Городок-Агро», саме 
вони мають одноосібне право зби-
рати урожай на підставі договорів 
оренди, «оскільки їх договори є 

зареєстрованими договорами 
оренди, на відміну від договорів 
«ДФУ Агро».

Представники «ДФУ Агро» на 
засіданні висловили свою пози-
цію: «Ми готові до відвертого та 
аргументованого діалогу з «Горо-
док-Агро». Ми пропонували на-
шим опонентам надати офіційні 
розрахунки для відшкодування 
збитків. Але й жодного разу ми 
не отримали відповіді».

Журналісти впізнали особу, 
яка надала підтримку компанії 
«Городок-Агро» на засіданні Ан-
тирейдерського штабу при Жи-
томирській обласній державній 
адміністрації 9 липня 2019 року. 
Ним виявився Василь Пісня, який 
«засвітився» ще в 2015 році при 
раптовій зміні керівництва ПСП 
«Ярина» в селі Олексіївка на Пол-
тавщині. Тоді саме він, Василь Піс-
ня, назвав себе новопризначеним 
директором та встановив охорону 
на всіх об'єктах підприємства. Тоді 
місцеві жителі скаржились на те, 
що не можуть потрапити на тік 
та тракторну бригаду. Після цього 
в мережі Інтернет було знайдено 
ще декілька цікавих матеріалів 
щодо незаконних захоплень під-
приємств, та кожного разу в них 
брав участь пан Василь.

Висновком засідання Анти-
рейдерського штабу при Жито-
мирській обласній державній 
адміністрації 9 липня 2019 року 
була рекомендація:

«1. Збирає урожай той, хто 
його сіяв.

2. Нацполіція забезпечує охо-
рону правопорядку під час робіт.

3. Компанії «Городок-Агро» ре-
комендується сформувати претен-
зію до «ДФУ Агро» та надіслати її 
офіційно до відповідних органів».

МАЛИНСЬКІ РОЗБОРКИ: 
господарські суперечки або 
рейдерське захоплення?

 На фото: засідання Антирейдерського штабу  
при Житомирській ОДА 9 липня 2019 року

 На фото: Василь Пісня (посередині)
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Руслан Мороз

У Житомирі 4 лип-
ня на літній терасі 
Дому Трибеля роз-
почався «Startup 
Thursday. Zhytomyr», 
під час якого обирали 
найкращий стартап-
проєкт.

На відкриття заходу завітали 
представники влади. «В області 
діє програма підтримки малого 
та середнього бізнесу, за якою 
відшкодовуються кредитні від-
сотки. Минулого року прийнято 
Програму організації підготовки 
фахівців за дуальною формою 
здобуття освіти в Житомирській 
області у 2019–2022 роках, на яку 
виділено 1 млн грн. Українському 
центру дуальної освіти передано 
комунальне приміщення задля 
створення ІТ-кластера «Полісся» 
з навчальним центром, коворкін-
гом, лабораторіями, бізнес-інку-
батором. Це дасть змогу створити 
нові робочі місця, а молоді спе-
ціалісти зможуть поєднувати 
навчання із практикою, що і є 
завданням дуальної освіти. А за-
вдання влади – допомагати і під-
тримувати молодь, у якої є бажан-
ня себе проявити і реалізовувати 
власні проєкти», – сказав під час 
відкриття заходу голова обласної 

ради Володимир Ширма.
Під час заходу ІТ-спеціалісти 

з Житомира презентуватимуть 
власні ідеї, з яких оберуть найкра-
щі. Переможці отримають різно-
манітні нагороди – від грошового 
призу до можливості навчання 
чи влаштування на роботу. Також 
фахівці стартапів розповідатим-
уть про те, як запустити стартап, 
чому стартапи провалюються та 
як стартаперу знайти фінансуван-
ня тощо.

У рамках заходу голова облас-
ної ради Володимир Ширма і ди-
ректор ТОВ «Український центр 
дуальної освіти» Єршов Микола-
Олег Володимирович підписали 
Меморандум про співробітництво 
між Житомирською обласною ра-
дою та ТОВ «Український центр 
дуальної освіти». Меморандум 
має на меті сприяти побудові 
в регіоні необхідної інфраструк-
тури для створення нових висо-
кооплачуваних робочих місць, 
зокрема в сфері ІТ-технологій, 
шляхом підготовки фахівців із 
застосуванням дуальної форми 
навчання та відкриття в регіоні 
офісів провідних українських та 
міжнародних компаній.

Відповідно до статті 43 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», на черговій сесії 
обласної ради мали схвалити 
текст меморандуму про співро-
бітництво між Житомирською 
обласною радою та ТОВ «Україн-
ський центр дуальної освіти». На 
жаль, на позачерговій 24-й сесії 
Житомирської облради, яка від-

булася 9 липня, це питання з не-
зрозумілих причин було знято 
з порядку денного.

Дуальна освіта (від лат. dualis – 
подвійний) – вид освіти, при якій 
поєднується навчання осіб у за-
кладах освіти з навчанням на ро-
бочих місцях на підприємствах, 
в установах та організаціях для 
набуття певної кваліфікації.

�� Напрямками роботи 
і метою Меморандуму в тек-
сті документу зазначено:

1. Підготовка фахівців.
Центром дуальної освіти, на 

підставі договорів з Житомир-
ським державним університетом 
імені Івана Франка, Житомир-
ським національним агроеколо-
гічним університетом, іншими 

університетами та коледжами 
області, реалізується програма 
з підготовки кадрів для працевла-
штування у галузі інформаційних 
технологій.

2. Розвиток ІТ-подій.
Центр співпрацює із про-

дуктовими компаніями та стар-
тапами, що на регулярній основі 
готові проводити майстер-класи 
та фести для розвитку ідей та 
привабливості інноваційного 
розвитку та майбутнього Жито-
мирського регіону.

3. Виховання оточення.
Центр буде сприяти урбаніза-

ції суспільства. Завдяки величез-
ним перспективам ІТ, майбутні 
та поточні працівники будуть 
мати змогу забезпечити себе та 

свої родини. Як результат – клас 
успішних людей, який у подаль-
шому створить ще більше успіш-
них та щасливих людей. Рівень 
конкуренції буде зростати. Лю-
дина у такому світі буде стояти 
на першому плані.

4. Порядок співпраці.
Враховуючи зростаючі потре-

би ІТ-сектору регіону, подальші 
напрями співпраці можуть бути 
визначені за взаємною згодою. 
Таким чином, Сторони заявля-
ють про свій намір здійснити 
наступне:

– Житомирська обласна рада, 
відповідно до вимог діючого По-
ложення про оренду майна, що 
є спільною власністю територі-
альних громад сіл, селищ, міст 
області, затвердженого рішенням 
обласної ради від 08.09.11 № 266, 
здійснює надання в оренду Цен-
тру вільних площ та площ, що ви-
вільняються, за адресою: м. Жито-
мир, вул. Мала Бердичівська, 17-б.

– Центр в орендованих при-
міщеннях має право створювати 
ІТ-кластер «Полісся» з навчальним 
центром, коворкінгом, лаборато-
ріями, бізнес-інкубатором тощо.

З цією метою Центр повідо-
мляє про намір вчинити наступні 
дії: провести заміну вікон, утепли-
ти фасад, облаштувати підлогу й 
вентиляцію, обладнати вхідну гру-
пу, впорядкувати прибудинкову 
територію, здійснити внутрішнє 
оздоблення, придбати і встанови-
ти меблі, комп’ютери й відповідну 
апаратуру.

1 липня в Україні стартував 
ринок електроенергії. Проте за 
чергову «реформу» влади знову 
сповна заплатить народ.

За так званою лібералізацією 
ринку електроенергії криється 
драконівське пограбування укра-
їнців. Інакше і не може бути 
в країні, де 76% виробництва 
електроенергії припадає тільки 
на двох монополістів: «Енергоа-
том» (55%) і ДТЕК (21%). За оцін-
ками експертів, ця «реформа» 
може обернутися подорожчан-
ням електроенергії від 30% до 
300%. І це при тому, що за роки 
керування країною урядами 
Яценюка і Гройсмана тариф на 

електроенергію для населення 
України зріс на 221%, або в 3,2 
раза: з 0,28 до 0,90 грн/кВт*год 
на місяць.

Розповіді про те, що влада ду-
має насамперед про соціальний 
захист громадян, тому підвищен-
ня не буде таким болючим, зву-
чать непереконливо. Підвищення 
рівня мінімальної пенсії з 1 липня 
на 67 грн, а прожиткового міні-
муму на 83 грн – це виглядає як 
знущання над громадянами.

Простий приклад. Середня 
митна вартість імпортного при-
родного газу, яка склалася у про-
цесі його митного оформлення 
під час ввезення на територію 

України, знизилася більш ніж на 
100 дол.: з 317,9 дол. (у січні 2019-го) 
до 215,2 дол. за тис. куб. м (у травні 
2019-го). Однак «щедрий» подару-
нок з барського плеча народу біль-
ше схожий на подачку. З середини 
червня ціна на газ для населення 
України знизилася на 11,4% у се-
редньому по країні: з 8800 грн до 
7800 грн за тис. кубометрів.

Окрім того, в Україні продо-
вжують діяти корупційні схеми 
«Роттердам+» і «Дюссельдорф+». 
Не зрозуміло, чи то нова влада, як 
і режим Порошенка, з корупцією 
в енергосфері бореться дуже повіль-
но, чи так і треба боротися.

Віктор Бичковський

У Житомирі молодь презентує 
власні стартап-проєкти

Чи переможе Зеленський  
і його команда корупцію?

 На фото: президент України Володимир Зеленський
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Сучасні бібліоте-
ки – це простір для 
життя. Можна при-
йти, сісти, розмовля-
ти, читати книжки. 
В бібліотеках можуть 
відбуватися на-
віть такі заняття як 
гімнастика, курси 
танцю, заняття для 
дітей, театр.

Ідея перетворення бібліоте-
ки у «третє місце», відокремлене 
від роботи та дому, все більше 
набирає обертів. Сьогодні май-
же кожна бібліотека оснащена 
мережею Інтернет, що дозволяє 
спростити процес пошуку необ-
хідної інформації. Для читачів, 
що прийшли до бібліотеки. до 
цього додається та стає усе більш 
значимою функція надання до-
ступу до зовнішніх ресурсів, що 
існують в електронному вигляді. 
Хоча бібліотека за своєю приро-
дою є одним з носіїв консерва-
тивних цінностей, її розвиток не 
припиняється.

Про нові технології та осо-
бливості роботи в літній період 
розповідає заступниця дирек-
тора з наукової роботи Обласної 
бібліотеки для дітей Житомир-
ської обласної ради Лариса Ана-
толіївна Мозгова.

�� Руслан Мороз: Сучас-
ні діти проводять свій віль-
ний час біля комп’ютера та 
з гаджетами, а чи читають 
вони книги?

Лариса Мозгова: Так, ви пра-
ві. Діти сьогодні користуються 
сучасними технологіями і медій-
но дуже освічені, тому ми вико-
ристовуємо технології WEB3.0 та 
WEB4.0 в роботі бібліотеки. Ство-
рюємо групи бібліотеки в соці-
альних мережах, рекламуємо 
свої заходи й запрошуємо корис-
тувачів до нас. Ми готуємо про-
грами дозвілля під час канікул 
у бібліотеці. Так, наприклад, для 
найменших читачів у нас працює 
бібліотабір «Сонечко», де діти 
беруть участь у майстер-класах 
творчої майстерні «У променях 
сонця», іграшковому бібліовер-
нісажі «В казковому будиночку», 
на них чекають літньо-сонячні 
мандри книгами, музеями, пар-
ками «Дива, що трапляються 
в казках». А для старших дітей-
тінейджерів працює «TeenClub». 
Дівчата креатив-проекту «Твій 
Life стиль» у творчій book-
майстерні «Креативні ідеї дару-

ють книжки» під керівництвом 
пані АРТ-майстра (бібліотека-
ря), створювали ексклюзивний 
одяг казкових принцес. Кожна 
сукня з креативним оздоблен-
ням від юних дизайнерів буде 
представлена бібліотечними 
красунями на мистецькому по-
діумі «TeenClub». Також діти на-
вчались у школі життєтворчості 
«Пізнай і зрозумій себе» з book-
тренерами бібліотеки, презен-
тували цікаві поробки у студії 
«Дебют», зустрічались з друзя-
ми у творчій лабораторії юних 
письменників «Слово на смак», 
брали участь у шоу-програмі «Зі-
рочка, світись!» та бібліопікніку 
«Вас казка запрошує у гості…» 
за виступами дітей.

Всі ці заходи допомагають 
нам популяризувати книгу й 
читання, тому що участь у цих 
програмах потребує знання тек-
стів творів.

�� Руслан Мороз: А у вас 
бібліотабори працюють 
тільки під час літніх кані-
кул? І як потрапити до них?

Лариса Мозгова: Бібліотабо-
ри працюють під час усіх шкіль-
них канікул. Ми розробляємо 
програми весняних, осінніх та 
зимових читань та дозвіллєвих 
програм для наших користувачів. 
Кожен відділ бібліотеки розро-
бляє власну програму зустрічей 
дітей з книгою. Весняні каніку-
ли розпочинаються відкриттям 
Всеукраїнського тижня дитячого 
читання. Літні канікули у біблі-
отеці розпочалися відкриттям 
сімейного хабу «Коло довіри» 
1 червня 2019 року до Міжна-
родного дня захисту дітей. Для 
дітей було створено оpenair, про-
водили майстер-класи, пленер 
«Картина єднає рідні серця», 

гру-загадку «Барвиста парасоль-
ка», віртуозні картинки «Дитячі 
фантазії» (малюнок на асфальті), 
візуалізація «Мої мрії про літо», 
казкове асорті «Кольорові стріч-
ки» (руханки). Всі ці програми 
безкоштовні й потребують бути 
читачами нашої бібліотеки й за-
писатися на потрібний термін. 
Так, кожна зміна літніх бібліо-
таборів працює по два тижні до 
14.00, діти приносять с собою 
ланчбокс та водичку. Анонси 
програм можна знайти на сайті 
нашої бібліотеки та на сторінках 
бібліотеки в соціальній мережі 
Facebook. Хочу наголосити на 
тому, що ми пропонуємо на-
шим користувачам взяти участь 
у літній школи лідерів «Я – босс», 
де вони мають можливість по-
знайомитися з інноваційними 
підходами до розуміння сучас-
ного виду бізнесу – соціальним 
бізнесом з Ольгою Котвіцькою, 
керівником ГО «Житомирська 
Асоціація науковців та бізнес-
консультантів», нашим соціаль-
ним партнером.

�� Р ус ла н Мо -
роз: Ваша біблі-
отека обласного 
рівня, чи працюєте 
ви з бібліотеками 
регіону?

Л а р и с а  Мо з г о -
ва: Так, ми – обласна 
бібліотека для дітей 
Житомирської облас-
ної ради й обов’язково 
співпрацюємо з бібліо-
теками регіону. Щоріч-
но проводимо обласний 
тур Всеукраїнського 
конкурсу дитячого чи-
тання «Книгоманія», 
це III-й етап Конкурсу. 
У цьому році найкращі 
читачі м. Житомира та 
Житомирської області, 
переможці II-го етапу, 
стали учасниками за-
хоплюючої подорожі 
«Аргонавти часу». При-
мак Богдан з м. Овруч, 
який отримав звання 
і диплом «Суперчитач 
області» й став учасником Фести-
валю дитячого читання «Книго-
манія – 2019», який проводився 
у Львові 17–19 травня 2019 року. 
З січня до квітня ми проводили 
обласний тур Всеукраїнського 
конкурсу есе «Діти єднають 
Україну» на честь 100-річчя з дня 
проголошення Акту возз’єднання 
Української Народної Республіки 
та Західноукраїнської Народної 
Республіки. Зараз діти Житомир-
щини беруть участь у Всеукра-

їнському дитячому літературно-
му конкурсі «Творчі канікули», 
організованому Національною 
бібліотекою України для дітей 
та Українською секцією Міжна-
родної ради з дитячої та юнацької 
книги (IBBY). У минулому році 
ми вже брали участь у цьому кон-
курсі, який є творчим майданчи-
ком для літераторів-початківців. 
Твори переможців увійшли до 
збірки кращих робіт учасників 
цього конкурсу. Збірки отримали 
бібліотеки України та автори. На 
часі обласний етап Всеукраїнсько-
го конкурсу «Лідер читання». Пе-
реможець тінейджерського табору 
«Бібліоsummertimebook» в меж-
ах програми літнього читання 
«З книгою канікули – сумувати 
ніколи!» обласної бібліотеки для 
дітей Житомирської обласної 
ради Наумчук Діана брала участь 
у фіналі Всеукраїнського конкурсу 
«Лідер читання» 2018 року, який 
проводився на базі Херсонської 
ОБД ім. Дніпрової Чайки з 25 до 
27 вересня 2018 року.

А ще маємо пілотний проект 
нашої бібліотеки з Валентиною 
Бендерською щодо випуску Ди-
тячої поетичної антології нашого 
краю. Розпочато збір віршів для 
дитячої антології. Цього разу 
поетам має бути максимум сім-
надцять років. Для участі у від-
борі треба надіслати 10 неопу-
блікованих раніше віршів, своє 
фото та коротку автобіографію. 
Матеріали надсилайте на E-mail: 
zamznauki@gmail.com.

Бібліотека – це місце  
для розвитку та здійснення мрій
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У Радомишльсько-
му районі під час 
гасіння загоряння 
в одному із сільських 
будинків було ви-
явлене тіло літнього 
господаря з травмами 
голови.

Підозрюваного у причетнос-
ті до фатальної події поліцейські 
розшукали та затримали вже 
упродовж кількох годин. Про це 
повідомляє відділ комунікації по-
ліції Житомирської області.

«У першій половині дня до 
Радомишльського відділення по-
ліції надійшло повідомлення про 
загоряння у житловому будинку 
у с. Великій Рачі. Після ліквіда-
ції рятувальниками задимлення 
на кухні було виявлено мертвим 
78-річного господаря. Під час 

огляду тіла пенсіонера фахівці 
зафіксували тілесні ушкоджен-
ня голови. Згодом судово-медичні 
експерти засвідчили, що смерть 
чоловіка настала від удушення 
чадним газом. Водночас праців-
ники ДСНС встановили, що за-
димлення розповсюдилось оселею 
через загоряння дивану в одній 
з кімнат», – інформують у поліції.

– На місці події працювали 
слідчо-оперативні групи і облас-
ного ГУНП, й нашого відділен-
ня поліції. Про загиблого було 
відомо, що він проживав сам. 
Зважаючи на задокументовані 
обставини, ми мали обґрунтова-
ні підозри у причетності до його 
смерті сторонньої особи, – розпо-
вів начальник Радомишльського 
ВП ГУНП Дмитро Нікурадзе.

Відтак відомості були внесені 
до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне 
вбивство) Кримінального кодексу 
України.

Під час першочергових заходів 
поліцейські провели низку невід-
кладних слідчих заходів, у ході 
яких опитали місцевих селян і за 

кілька годин визначили коло під-
озрюваних осіб.

– Перевіряючи одного із них, 
неодноразово судимого жителя 

сусіднього с. Чудина, було викрито 
його причетність до вказаної по-
дії, – зазначив Дмитро Нікурадзе.

«Попередньо з’ясовано, що 
цього ж ранку чоловік чаркував 
у с. Великій Рачі і зайшов до 
обійстя пенсіонера. Унаслідок 
раптового конфлікту він спри-
чинив тілесні ушкодження 
літньому господарю, від яких 
той втратив свідомість. Щоб 
замаскувати злочин, гість під-
палив в одній з кімнат будинку 
диван і втік», – інформує відділ 
комунікації поліції Житомир-
ської області.

Нині чоловік затриманий у по-
рядку ст. 208 (Затримання упо-
вноваженою службовою особою) 
Кримінального процесуального 
кодексу України. Вирішується 
питання про обрання йому міри 
запобіжного заходу.

За чинним законодавством 
йому може загрожувати від 7 до 
15 років ув’язнення.

Чоловіки нахабно 
вдерлися до оселі і на-
магалися відібрати 
мобілку, погрожуючи 
ножем.

Як повідомляють у пресслуж-
бі прокуратури Житомирської 
області, 5.07.2019, пізно увечері, 
до будинку 49-річної жительки 
Коростеня, зламавши вхідний 
замок, проникли двоє місцевих 
жителів, раніше судимі за тяжкі 
злочини. Увірвавшись у помеш-
кання, почали погрожувати жін-
ці ножем, намагаючись відібрати 
у неї мобільний телефон вартістю 
2,5 тис. грн, по якому вона розмов-
ляла із родичкою. Саме родичі, 
почувши по телефону про напад 
на жінку, повідомили поліцію та 
завадили зловмисникам втекти.

У понеділок, 8 липня 2019 
року, обом особам повідомлено 

про підозру у вчиненні злочину 
за ч. 3 ст. 187 КК України (Роз-
бій, поєднаний з проникненням 
у житло).

За погодженням із місцевою 
прокуратурою до суду подано 
клопотання про обрання під-
озрюваним запобіжного заходу 
у виді тримання під вартою без 
права внесення грошової застави.

За результатом розгляду кло-
потання 8 липня Коростенським 
міськрайонним судом обом об-
рано запобіжний захід у виді 
тримання під вартою без права 
внесення грошової застави стро-
ком на 60 діб.

Досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні прово-
дить Коростенський відділ поліції.

Додатково: за скоєний зло-
чин санкцією зазначеної статті 
передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк від 
7 до 12 років із конфіскацією 
майна.

Повідомлення 
про замінування 
2-х житомирських 
ВНЗ не підтверди-
лись.

Як інформують у відділі 
комунікації поліції Жито-
мирської області, 9 липня до 
поліції від адміністрації двох 
вищих навчальних закладів 
у м. Житомирі надійшли по-
відомлення про отримання 
електронних листів зі змістом 
загрозливого характеру.

У навчальних зак ладах 
працювали слідчо-оперативні 
групи Головного управління 
Нацполіції в області та Жи-
томирського відділу поліції, 
працівники вибухотехнічної 
служби ГУНП, патрульні та 
представники інших право-
охоронних відомств і екстре-
них служб.

«Поліцейські огородили 
по периметру території по-
тенційної небезпеки, доступ 
до яких тимчасово обмежено. 
Також була проведена еваку-
ація присутніх у приміщен-
нях людей», – повідомляють 

у поліції.
Фахівці вибухотехнічної 

служби ГУНП разом з кіно-
логами, застосовуючи служ-
бови х  собак  і  спец іа льн і 
технічні засоби, провели ре-
тельний огляд приміщень та 
навколишніх територій.

За результатами, жодних 

вибухових пристроїв або ін-
ших предметів, які могли б 
становити загрозу безпеці 
громадян, не виявлено.

Інформація про події на-
лежним чином зареєстрована. 
Водночас тривають заходи зі 
встановлення авторів тривож-
них повідомлень.

ВБИВ І ПІДПАЛИВ:  
на Житомирщині поліція розкрила 
вбивство, замасковане під пожежу

Двох рецидивістів, 
які вчинили 
розбійний напад на 
жительку Коростеня, 
взяли під варту

У Житомирі знову 
«замінували» виші
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Ігор Гарбуза

Майже 110 років 
тому, у 1909 році, в селі 
Червоному, що в Ан-
друшівському районі 
Житомирської об-
ласті, було зроблено 
льотне поле і відкрита 
майстерня аеропланів. 
Це було одне з перших 
авіаційних підпри-
ємств тодішньої Росій-
ської імперії і перше 
на території сучасної 
незалежної України.

Двадцятирічному Федору Фе-
доровичу Терещенку в Червоному 
дісталися у спадок палац, землі та 
цукровий завод. Він тоді навчався 
в Київському політехнічному інсти-
туті і захопився аеропланами. Його 
багатство з'єдналося з захоплен-
ням – польотами в небі. У 1909 році 
він одружився і зібрав свій перший 
аероплан «Терещенко-1» за зразком 
французького літака «Блеріо XI», 
який взяв участь в першому авіа-
салоні в Москві. У листі до матері 
Федір писав: «Я дуже радий, що 
мені вдалося літати. Це так при-
ємно, що важко навіть описати 
пережите почуття…».

У Червоному він зібрав команду 
однодумців – молодих таланови-
тих авіаконструкторів і льотчи-
ків: Ігоря Івановича Сікорського 
(в майбутньому – один з провідних 
авіаконструкторів США), Дмитра 
Павловича Григоровича (в майбут-
ньому – творець гідролітаків СРСР), 
Сергія Сергійовича Зембінського 

і австрійського піонера авіації 
Альфреда Ріттера фон Пішофа. 
Випробування аеропланів прово-
дила знаменита актриса і авіатор 
Любов Олександрівна Голанчікова. 
До речі, тоді літаки ще літали не 
дуже високо. Терещенко писав 
своїй матері, що літає на висоті 
12 метрів, а Любов Голанчікова 
в 1911 році в Ризі була збита, як 
писала газета «Ранок Росії»: «вна-
слідок кинутої одним з дармових 
глядачів заради забави палиці, 
що потрапила в пропелер, чому 
апарат раптово осів і, зачепивши 
заднім кермом за паркан, переки-
нувся». Вона говорила: «Ми, пові-
тряні мандрівниці, найсміливіші 
люди… І нехай до зірок далеко, але 
«вільний син ефіру» – аероплан – 
підніме повітроплавальних Тамар 
ще високо над землею».

На початку ХХ століття кі-
номистецтво було такою ж не-
звичайною технічною дивиною, 
як і авіація. Терещенко вперше 
в історії з'єднав їх з практичною 
метою – збільшення виробництва 
цукрових буряків. Під крилами 
своїх літаків він причепив кіно-
камери і проводив в небі зйомки 
полів. Аналізуючи знімки, Федір 
Терещенко вів спостереження за 
станом посівів.

Протягом п`яти років Федір 
Терещенко випустив п̀ ять нових 
моделей літаків, створених ним 
у співавторстві з іншими кон-
структорами. У 1913 р. в небо Чер-
воного піднявся двомісний літак 
«Терещенко-5». Це була швидка 
і маневрена машина, яка перша 
в світі піднялася з вантажем 150 
кілограмів на висоту 2 кілометри. 

Вже 6–10 червня 1914 року австрі-
єць Пішоф виконав на літаку 
«Терещенко № 5біс» переліт за 
маршрутом: Червоне – Городище-
Кагарлик – Київ – Червоне, подо-
лавши в цілому 492 версти (524 км) 
за 4 години 29 хвилин польотного 
часу, не користуючись послугами 
механіка. Авіатор Пішоф писав: 
«Протягом усієї подорожі апарат 
і мотор були в повній справності, 
незважаючи на те, що спускатися 
доводилося на незнайому і вкрай 
незручну місцевість і апарат зму-
шений був знаходитися цілу ніч 
на відкритому повітрі під дощем. 
Цим було покладено початок по-
ширення приватного туризму на 
вітчизняному аероплані».

З 1909-го до 1914-го року Черво-
нівська майстерня, в якій працю-
вало 25 осіб, стала Червонівським 
аеропланним заводом, де було своє 
конструкторське бюро і працювало 
близько 186 працівників: конструк-
торів, льотчиків і кваліфікованих 
робітників. За задумом Федора 
Терещенка, підприємство повинно 
було стати дослідною базою для 
відпрацювання нових конструкцій. 
Він листувався з основоположни-
ком аеродинаміки – видатним вче-
ним-механіком Миколою Єгоро-
вичем Жуковським. З листування 
видно, що були плани в Червоному 
організувати аеродинамічну лабо-
раторію.

В наші дні все твердять мантру: 
головне – прибуток! Чи приносило 
Федору Терещенку прибуток його 
захоплення – Червонівський аеро-
планний завод? Аналіз показує, 
що він терпів колосальні збитки. 
Наприклад, в 1913 р. збиток склав 

понад 37 тисяч рублів. На ці ко-
шти можна було купити п`ять 
нових літаків. Багата спадщина 
і прибуток від цукрових заводів 
дозволяли йому вкладати кошти 
не лише в своє дітище, але ще 
фінансувати створення важкого 
літака «Ілля Муромець», який був 
сконструйований його другом Іго-
рем Сікорським.

У серпні 1914-го року почала-
ся Перша cвітова війна. Авіазавод 
в Червоному став виробляти і ре-
монтувати літаки для армії. На 
базі Червонівського заводу Тере-
щенко створив поїзд-майстерню, 
який протягом року повернув до 
ладу 250 літаків і 70 двигунів. По-
їзд утримувався на кошти Федора 
Терещенка. У серпні 1915 р. завод 
був евакуйований до Москви і про-
даний акціонерному товариству 
«Дукс». У грудні 1916 р. Федір 
Терещенко очолив передвічну 
майстерню і пішов на фронт. За 
керівництво нею й інші заслуги був 
нагороджений орденами Св. Во-
лодимира 4-го ступеня і Св. Анни 
2-го ступеня.

Підприємець, винахідник, 
льотчик і авіаконструктор Фе-
дір Федорович Терещенко шість 
років в селі Червоному зі своїми 
друзями-однодумцями освоював 
повітряний простір. Напевно, 
коли повітроплавці піднімалися 
над селом Червоним в небо, селя-
ни, які жили в глибокій архаїці, 
хрестилися і казали: «Ось дивина, 
панове химерують». Але в ці ж дні 
калузький вчитель фізики Костян-
тин Ціалковський писав про осво-
єння космічного простору і ство-
рював апарати для польоту на інші 
планети. Кожен успіх в освоєнні 
повітряного простору наближав 
людство до освоєння космосу. 
Через 40 років після створення 
Червонівського аеропланного за-
воду наш земляк Сергій Павлович 
Корольов сконструював і здійснив 
в 1961 р. перший в історії людства 
запуск людини в космос. Всі ті, хто 
110 років тому в селі Червоному 
прокладав дорогу в небо, внесли 
свій скромний вклад в подію, ко-
тра дозволяє назвати ХХ століття 
століттям космосу.

Дорога в небо

Партія Володими-
ра Зеленського через 
місяць президентства 
починає втрачати 
підтримку та поки 
втримує лідерство. 
Експерти наголошу-
ють, що єдиний шанс 
Володимира Зелен-
ського не розчарувати 
людей – створити союз 
новизни і досвіду.

Для того, щоб люди відчули 
зміни, мало обрати президента. 
Тут має спрацювати злагоджена 
команда однодумців у парламенті, 
уряді та офісі президента, – вважає 
політичний експерт Сергій Биков.

«Президент – це першочергово 
політична воля. Українці проде-
монстрували волю до змін, об-
равши Володимира Зеленського. 
Та не президент формує і призна-
чає уряд. Конституція дає людям 
можливість обирати шлях змін, 
тому парламентські вибори по 
суті є виборами прем’єр-міністра. 
Це боротьба програм, а не гасел. 
Люди наїлись слоганів і хочуть 
бачити, як знижувати тарифи, 

зупиняти війну та збільшувати 
доходи людей. Досі мало хто про-
понує справжню дорожню карту. 
Точніше, фахову інструкцію до 
виконання пропонує тільки «Бать-
ківщина» Юлії Тимошенко. У ін-
ших – скоріше нариси чи збірки 
гасел», – зазначає експерт.

«Сьогодні Батьківщина є най-
перспективнішим партнером 
Володимира Зеленського. У Юлії 
Тимошенко є і стратегія, і покро-
ковий план дій. А найголовніше – 
у неї є бачення, що має робити 
новий уряд, щоб люди відчули 
зміни – як запустити економіку, 
як знизити тарифи, як підняти 
зарплати і пенсії. Тому, ми вже ви-

брали нового президента – тепер 
маємо обрати йому надійного по-
плічника, а точніше, поплічницю, 
щоб можна було ці зміни втілюва-
ти в життя», – додає Сергій Биков.

В команді Зеленського сьогодні 
немає людини, яка б мала відпо-
відний досвід, щоб взяти на себе 
управління Кабінетом Міністрів. 
Тому на сьогоднішній день найві-
рогіднішим кандидатом на пост 
прем’єр-міністра є Юлія Тим-
ошенко, – зазначає політичний 
експерт Денис Гороховський:

«Враховуючи складну еконо-
мічну ситуацію в країні, прем’єру 
буде необхідно приймати ряд 
складних рішень. У Тимошенко 

є й такий досвід, вона вже виво-
дила країну з кризи і має план, 
як зробити це ще раз».

Гороховський додає, що союз 
Зеленського і Тимошенко дозво-
лить уникнути кулуарних війн:

«Курс партії Тимошенко спів-
падає з курсом президента у клю-
чових питаннях, що не дозволить 
перетворити Кабмін на орган для 
політичних маніпуляцій та кулу-
арних війн».

За обставин, що склались в дер-
жаві, експерти вважають Юлію Тим-
ошенко найвірогіднішим прем’єром, 
яка вміє керувати Урядом.

Віктор Крищин,
політичний оглядач

«Слуга Народу» та «Батьківщина» –
найперспективніша коаліція,  
аби люди відчули зміни

Р

 На фото: аероплан Терещенко
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«Чорна хмара насувається на 
Україну», – так коротко і влучно 
Олег Ляшко окреслив ймовірне 
майбутнє нашої країни, якщо 

стара і нова влада, об’єднавшись 
в новому парламенті, дозволять 
продаж землі іноземцям на до-
году МВФ.

Реалізація цього плану не 
лише зробить українців батра-
ками, але й призведе до грома-
дянського протистояння, – за-

стеріг лідер Радикальної партії.
За інформацією політика, 

Володимир Зеленський вже по-
обіцяв світовим лідерам і кре-
диторам запровадити в Україні 
ринок землі.

«Цей план – це початок 
громадянської війни не лише 
в селі, а й у всій Україні. Хто 
купить землю? В українських 
селян грошей нема, тому сюди 
прийдуть іноземці з мішками 
грошей, яким дають кредити 
під 0,5% річних. Виснажать 
чорноземи в погоні за швидки-
ми заробітками, отруять грунт 
хімікатами, потруять бджіл, 
худобу, бо коли не своє – то 
не шкода. Іноземцям не треба 
інфраструктура в селі, вони 
не будуть проводити туди газ 
і воду – це означає, що село 
вимре, і мільйони селян за-
лишаться без роботи. Ніхто 
із тих, хто сьогодні рветься до 
влади, не знає, як живе село. 
А Радикальна партія знає і не 
дасть їм продати українську 
землю та вбити село», – наголо-
сив лідер РПЛ.

Ляшко розповів, яку альтер-
нативу пропонує його команда.

«Пріоритетом має бути не 
продаж землі іноземцям, а по-
долання бідності, відновлення 
виробництва і агропереробки 
в селі. Тоді мільйони україн-
ських заробітчан, значна час-
тина яких із села – повернуться 
додому. А ті власники паїв, які 
хочуть продати землю, – нехай 
продають ї ї за ринковою ці-
ною до Державного земельного 
банку. Пай має коштувати не 
менше 30 тисяч доларів, а під 
Києвом – від 50 тисяч. Ці пар-
ламентські вибори – це бій за 
землю. Ми маємо виграти цей 
бій, щоб земля годувала україн-
ську націю!» – звернувся Ляшко 
до людей.

Нагадаємо, лідер Радикаль-
ної партії є ініціатором змін до 
Конституції, в яких пропонує 
зробити основою аграрного 
устрою країни фермерськ і 
господарства, а не латифундії, 
щоб земля належала тим, хто 
на ній працює. Окрім того, 
Ляшко хоче скасувати плату за 
переоформлення землі на дітей. 
І вимагає платити за оренду 
паїв не менше 15% на рік.

Тамара Коваль

Руслан Мороз

Наприкінці 2017 
року в Житомирі було 
встановлено декілька 
болардів на вулиці 
Михайлівській. Тоді 
багато хто зрадів, що 
центральна вулиця 
нашого міста врешті-
решт дійсно стане 
тільки пішохідною.

На своїй сторінці у Facebook 
в листопаді 2017 року тодішній 
головний архітектор Житомира 
Юрій Безбородов опублікував 
пост: «Дякуючи Сергію Януше-
вичу та КП «УАШ», запрацюва-
ли боларди. Маленькі перемоги 
кожного дня. Незабаром будуть 
ще «улучшайзери» на кругу Со-
борної площі, на розі Київської та 
Михайлівської (додаткові антипар-

кувальні півсфери) та дещо ще».
Вже тоді були сумніви щодо 

терміну, який зможуть відпра-
цювати дані пристрої. Постав-
кою та встановленням болардів 
займалася житомирська компанія 
«Стиль-Сервіс». Загальна вартість 
встановлення та проведення від-
повідних мереж склала 580 тисяч 
гривень.

«Пішохідною Михайлівська 
все-таки стане. На жаль, не з пер-
шої спроби. Сьогодні підняли об-
межувачі руху (болларди) тільки 
зі сторони Лятошинського. Ще 
є технічні проблеми, з якими 
протягом наступного тижня 
компанія-підрядник обіцяє розі-
братись. Також будуть встановлені 
обмежувачі проїзду по Скоруль-
ського. Власникам магазинів та 
кафе пропонується доставляти 
товар з 23-ї до 8-ї години ранку 
або вдень на візках – так як це ро-
биться у більшості європейських 
міст. Насправді, вул. Михайлів-
ська ще не здана в експлуатацію 
і не прийнята на баланс ні містом, 
ні КП УАШ як балансоутримува-
чем. Ми і так форсуємо справи, 

зважаючи на громадську думку та 
великий резонанс, пов'язаний із 
парковками біля нового фонтану. 
Вже замовлені антипаркувальні 
стовпчики та напівсфери, за до-
помогою яких хочемо обмежити 
рух не тільки на Михайлівській, 
а й на пішохідних зонах біля 
кінотеатру Україна, універмагу 
та інших місцях, де покладено 
нову плитку», – писав у Фейсбуці 
колишній очільник КП «УАШ» 
Сергій Янушевич.

Пройшло не так багато часу, 
і побоювання житомирян стали 
реальністю. Спочатку боларди 
опускалися для того, щоб могли 
проїхати машини до кафе та ма-
газинів, розташованих на Михай-
лівській. Потім під час проведення 
різноманітних свят в центрі міста 
почали заїжджати вже досить ве-
ликі вантажівки.

Під час проведення заходів до 
Дня Європи боларди також були 
опущені. Більше того, просто на 
фонтані та уздовж всієї Михайлів-
ської стояли вантажівки. Один з бо-
лардів був просто знесений якоюсь 
з цих вантажівок. В такому вигляді 

він стоїть вже більше двох місяців.
Таким чином, викинувши на 

вітер більше ніж півмільйона 
гривень, перлина нашого міс-
та продовжує бути стоянкою 
для вантажівок. Через Михай-
лівську спокійно проїжджає 
будь-який транспорт, але ні 
комунальні, ні муніципальні 

служби на це не реагують.
Декілька днів тому на Ми-

хайлівську заїхали два авто. Були 
викликані патрульні. Але про 
результат поки що дізнатися ми 
не змогли. В будь-якому випадку 
найстрашніше, що може бути 
застосовано до порушника, – не-
великий штраф.

Дозволять продаж землі –  
буде громадянська війна

Вулиця Михайлівська в Житомирі 
перетворюється на стоянку для автомобілів

 На фото: лідер Радикальної партії Олег Ляшко
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На вихідних Жито-
мирську область відвіда-
ла кандидат в народні 
депутати від партії «Єв-
ропейська солідарність», 
Віце-прем'єр-міністр 
з питань європейської та 
євроатлантичної інтегра-
ції Іванна Климпуш-Цин-
цадзе. Вона побувала на 
підприємствах Новоград-
Волинського та Баранівки 
і зустрілася з їхніми ко-
лективами.

Віце-прем’єрка, до компетенції 
якої відносяться питання зближен-
ня України з Євросоюзом та НАТО, 
робила акцент саме на тому, які пра-
вила та стандарти має запровадити 
в себе Україна для того, щоб у май-
бутньому подати заявку на членство 
в Євросоюзі. Інтеграція з ЄС є також 
і програмною метою партії «Європей-
ська солідарність», абревіатура якої не 
випадково співпадає з абревіатурою 

Європейського Союзу.
«Всі країни – наші сусіди прохо-

дили той самий шлях, що і ми, – на-
голосила Іванна Климпуш-Цинцадзе 
під час зустрічі з колективом конди-
терської фабрики «Жако». – Так само 
боролися з корупцією, створювали 
заново судову систему, оскільки стара 
прогнила наскрізь, проводили ре-
форми у всіх сферах життя. Тільки 
нам важче це робити, оскільки нам 
треба розвивати країну, водночас від-
биваючи атаки ворога і витрачаючи 
величезні ресурси на армію. Тим 
не менше, ми виконуємо Угоду про 
асоціацію з ЄС, яка розрахована до 
2024 року і є нашим покроковим пла-
ном змін», – наголосила кандидатка 
в депутати.

Ще одне з таких підприємств – 
успішних експортерів розташоване 
в селищі Баранівка на Житомирщині. 
Тут п’ять років працює завод з ви-
пуску повністю органічної, тобто без 
жодних домішок чи хімікатів, про-
дукції. Донедавна – лише молочної, 
а відтепер – і м’ясної. Відвідувачі були 
приємно вражені рівнем організації 
виробництва, асортиментом та гео-
графією поставок «Органік мілк». Для 
захисту виробників органічних харчів 
вже 2 серпня вступить в силу євро-

інтеграційний закон «Про основні 
принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування ор-
ганічної продукції», який сприятиме 
очищенню ринку від недобросовісних 
виробників.

«Такі компанії своїм прикладом 
показують, як можна будувати Єв-
ропу в Україні. У цього колективу 
є чітке розуміння того, як важливо 
втримати європейський курс держави 
і не допустити розвороту на схід чи 
реваншу тих, хто зараз без остраху 
виходить зі своїх схованок, ба більше, 
намагається потрапити до влади», – 
зазначила Віце-прем’єрка, залишаючи 
підприємство.

Також вона відвідала меблеву 
фабрику «Мірт», унікальна продук-
ція якої також експортується в різні 
країни, прикрашаючи резиденції 
і фешенебельні готелі. Представ-
ниця «Європейської солідарності», 
відповідаючи на запитання, також 
роз’яснювала зміст та етапи реформ, 
які тривають в Україні, та різницю 
в повноваженнях різних органів вла-
ди. Вона наголосила на потребі в за-
лученні саме громадян для контролю 
над місцевою владою та необхідності 
боротися з корупцією на всіх 
рівнях, включаючи побутовий.

«Важливо втримати європейський курс держави і не допустити 
розвороту на схід чи реваншу сил, які себе дискредитували», – 
Іванна Климпуш-Цинцадзе на Житомирщині 

Р
 На фото: кандидат в народні депутати від партії 
«Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе

Палацу спорту у Жи-
томирі бути.

«Кабінет Міністрів України за-
твердив розподіл обсягу субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення нових, бу-
дівельно-ремонтні роботи існуючих 
палаців спорту та завершення розпо-
чатих у попередньому періоді робіт 
з будівництва чи реконструкції пала-
ців спорту у 2019 році. Комісією були 
затверджені суми 
субвенцій на бу-
дівництво об'єктів. 
На цю державну 
програму подава-
лися 18 міст, серед 
яких на отримання 
державної субвен-
ції було визначено 
п'ять. Житомир став 
одним із цих міст», – 
повідомляє прес-
служба міськради.

Начальник управління капі-
тального будівництва В`ячеслав 
Глазунов розповів, що наразі вже 
готова проєктно-кошторисна до-
кументація і буде оголошуватись 
тендер: «Згідно цього розподілу, 
наше місто має отримати 30 міль-
йонів гривень на будівництво Па-
лацу спорту, який планують побу-
дувати на Старому бульварі поряд 
з міським парком з можливістю 
проводити різнотипні змагання, 
а також концерти та виставки».

Шахраї продають 
незареєстрований 
препарат, прикрива-
ючись розпоряджен-
нями МОЗ України. 
Про це повідомляє 
прес-служба мініс-
терства.

Зловмисники пропону-
ють препарат «Normalize», 
який начебто рекомендує 
МОЗ України для лікування 
гіпертонії і серцево-судинних 
хвороб. Насправді цей пре-
парат навіть не має державної 
реєстрації, тобто продається 
незаконно. І звісно, МОЗ Укра-
їни ні рекомендує, ні продає 
його через мережу «своїх» 
аптек і взагалі не існує аптек 
МОЗ України.

Шахраї створили різні те-

матичні сторінки для торгівлі 
незаконним препаратом. За 
досить низьку ціну (від 1 до 
49 гривень) зловмисники обі-
цяють нормалізацію тиску, 
усунення гіпертонії за 1 курс, 
відновлення судин і захист від 
інфаркту й інсульту. Але це все 
неправда.

Чому не варто  
вірити цій рекламі

Препарат «Normal ize» 
продають незаконно. В Укра-
їні можна продавати лише ті 
ліки, що пройшли спеціальну 
перевірку і отримали державну 
реєстрацію. У Державному реє-
стрі лікарських засобів України 
(http://www.drlz.com.ua/) цього 
препарату немає.

МОЗ України не рекомен-
дувало цей препарат, а 93% 
його вартості не компенсується 
з держбюджету.

Не існує онлайн-аптек МОЗ 
України – ні конкретної аптеки, 
ні мережі аптек. Не варто за-
мовляти ліки поштою. Згідно 
з законом, торгівля лікарськи-
ми засобами здійснюється ви-
ключно через аптечні заклади 
і не може здійснюватися дис-
танційно та шляхом електро-
нної торгівлі, а також поштою 
і через будь-які заклади, крім 
аптечних, та поза ними (п. 27 
Ліцензійних умов, затвердже-
них постановою КМУ 30.11.2016 
№ 929).

МОЗ України закликає бути 
обачними і не піддаватись на 
провокації зловмисників.

Пацієнти з серцево-су-
динними захворюваннями 
можуть отримати ліки без-
оплатно або з невеликою до-
платою за програмою «До-
ступні ліки». Для цього треба 
звернутись до свого сімейного 
лікаря і отримати рецепт.

Житомир отримає 
субвенцію  
на будівництво 
Палацу спорту

МОЗ попереджає: в Україні 
незаконно продають препарат 
для лікування гіпертонії 
і серцево-судинних хвороб
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Щонайменше 
тричі наше видання 
писало про скандал 
з будівництвом на 
розі вулиць В. Берди-
чівської – Шевченка 
у Житомирі.

За цей час з'ясувалося дуже 
багато подробиць та фактів, які 
раніше не були відомі широкому 
загалу. Нагадаємо, що історія з бу-
дівництвом на розі вулиць В. Бер-
дичівської – Шевченка у Житомирі 
досить давня та таємнича. Не всі 
факти, що час від часу ставали 
відомими, є остаточними та по-
вними.

Ще 27 грудня 2018 року Жито-
мирською місцевою прокурату-
рою внесено відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
ч. 1 ст. 364 КК України (зловживан-
ня владою або службовим стано-
вищем, що завдало істотної шкоди 
свободам та інтересам окремих 
громадян). Тоді про це повідомила 
пресслужба прокуратури Жито-
мирської області після особистого 
прийому заступником прокурора 
області та заступником керівника 
Житомирської місцевої прокура-
тури мешканців будинків, розта-
шованих на розі вулиць В. Берди-
чівської – Шевченка у Житомирі. 
Йдеться про те, що мешканці цих 
будинків звернулися до прокура-
тури зі скаргою щодо незаконної 
забудови прибудинкової території. 
Одночасно було розпочато досу-
дове розслідування, яке проводив 
слідчий відділ Житомирського 
відділу Головного управління На-
цполіції в області. Житомирська 
місцева прокуратура здійснювала 
процесуальне керівництво.

8 січня близько 9-ї години 
ранку мешканці будинків по 
вулиці Шевченка, 14/16 і Вели-
кої Бердичівської, 48/50 пере-
крили транспортний рух по 
Великій Бердичівській на знак 
протесту проти будівництва 
житлового комплексу «Шоду-
ар». Тоді учасники протесту 
розповіли, що не бачать іншо-
го способу вирішення своєї 
проблеми.

Тоді, ще в січні цього року, ми 
висвітлювали на шпальтах нашо-
го видання майже всі точки зору 
на конфлікт. Першою точкою 
зору була надана версія представ-
ників забудовника, ТОВ «ДРІАДА 

БУД» в особі її директорки Аліси 
Кулаківської: «Справа в тому, що 
в нас є всі дозвільні документи 
на зведення багатоповерхового 
житлового будинку. Але мешкан-
ці прилеглих будинків вважають 
це будівництво незаконним. Ми 
знаємо, що всі документи у нас 
в порядку, і на засіданні робочої 
групи міськради неодноразово 
наголошувалось на тому, що 
якщо вони бачать, чиї права по-
рушені чи видані нам документи 
з порушенням законодавства, 
вони мають право звертатися до 
суду. Але наразі до суду звернень 
немає взагалі ніяких, оскільки 
ретельно вивчених документів до-
статньо та вони бачать, що підстав 
для звернення до суду немає. Від-
повідно до плану забудови міста 
Житомира, земельна ділянка йде 
під будівництво багатоквартирно-
го багатоповерхового житлового 
будинку, вона ще у 2007 році була 
продана на аукціоні Житомир-
ської міської ради, в нас є право 
власності. Продано її з тим же 
цільовим призначенням 02.03 для 
будівництва багатоквартирного 
житлового будинку. Тобто, все 
відповідає повністю чинному 
законодавству».

Іншої точки зору дотримуєть-
ся Максим Мелешко, який є влас-
ником квартири в одному з будин-

ків поряд з будівництвом: «По суті 
вся ця ситуація ділиться на два 
етапи. Перший етап – у 2007 році 
при мері Житомира Вірі Шелуд-
ченко було відокремлено цю ді-
лянку, а це, грубо кажучи, 26 со-
ток. У 2007 році мерія займалася 
розпродажем земельних ділянок. 
Оскільки тоді не було нормальної 
містобудівної документації та ге-
нерального плану, ніхто не звертав 
уваги на те, що спочатку завжди 
виділяється земля. У 1992 році 
з'являється закон про привати-
зацію житлового фонду. І люди 
при приватизації квартири стають 
власниками ділянки, на якій побу-
дований будинок, але ця ділянка 
не виділяється в натурі, а право 
власності переходить об'єднанню 
мешканців даного будинку. Ділян-
ці, про яку ми говоримо, 16 серпня 
2007 року було присвоєно када-
стровий номер, і за планом тут 
повинен бути ігровий майданчик 
і зона відпочинку. Цю ділянку 
пустили на аукціон. В той момент 
керувалися законом про земельну 
реформу від 1990 року, знову ж 
УРСР, який на момент проведення 
аукціону був недійсний, оскільки 
у 1992 році був прийнятий такий 
же закон, тільки Верховною Радою 
України, де в статті 8 було чітко 
написано, що до моменту прива-
тизації земельної ділянки ніхто 

не може бути її позбавлений. Це 
положення було проігноровано, 
і аукціон був проведений з масою 
порушень. Є генеральний план 
міста, на якому вказані зони, 
в тому числі зони з обмеженнями. 
На даній ділянці є обмеження під 
забудову, адже поруч знаходиться 
історична будівля університету 
«Україна» на балансі 33-ї школи».

Тодішній головний архітектор 
Житомира Юрій Безбородов так 
прокоментував конфлікт навколо 
забудови по вулиці Шевченка:

«Департаментом містобуду-
вання та земельних відносин були 
видані умови та обмеження для 
забудови на цій ділянці. Поки їх 
ніхто не відміняв. Всі документи 
мають бути в департаменті місто-
будування та земельних відносин, 
де можна з ними ознайомитися».

Останнім ми наводили в ми-
нулих публікаціях коментар за-
ступника Житомирського міського 
голови Сергія Кондратюка про 
підсумки робочої групи щодо бу-
дівництва житлового комплексу 
«Шодуар»: «Робоча група неодно-
разово збиралася з цього питання. 
Розглядалося безліч питань, які 
поставили перед нами жителі 
прилеглих будинків. Робоча група 
опрацювала всі ці питання, і на 
сьогоднішній день та перевірка, 
яку проводила містобудівна ін-

спекція, показала незначні пору-
шення при будівництві».

Але вже на сесії міськради 
27 лютого 2019 року з'ясувалося, 
що порушення все ж є достатньо 
значними! А найбільшим з них 
виявилася наявність охорон-
них зон пам’яток, що взагалі є 
основною та безальтернатив-
ною причиною припинення 
будівництва, яке все ж про-
довжується. Тобто наша міська 
влада відверто плювати хотіла на 
законність та інші пустощі нашо-
го часу, перетворившись на орган 
бездіяльності та беззаконності. 
Але, виявилося, до цього ще й 
причетне управління культури та 
туризму Житомирської обласної 
державної адміністрації, яке нада-
ло довідку, що земельна ділянка 
на вул. В. Бердичівській, 50-а в м. 
Житомирі знаходиться за межами 
історичного ареалу та за межами 
охоронних зон пам’яток. Всупереч 
цьому, є витяг з Державного 
земельного кадастру, в якому 
чітко вказано, що дана земель-
на ділянка має обмеження, 
передбачені Законом України 
«Про охорону культурної спад-
щини». Таким чином, чиновники 
ввели в оману всіх, стверджую-
чи, що в межах кварталу, в якому 
проєктується нове будівництво, 
об’єкти культурної спадщини 
відсутні, при тому, що згідно 
з витягом з кадастрової кар-
ти, дана земельна ділянка має 
правовий статус «Охоронна 
зона навколо об’єкту культур-
ної спадщини», що роз’яснено 
в ст. 1 Закону України «Про 
охорону культурної спадщи-
ни» та передбачено ст. 112 ЗКУ, 
нікого особливо не турбує.

Враховуючи вищевикладе-
не, приходимо до висновку, що 
посадові особи Житомирської 
міської ради відверто ігнорують 
положення статей Закону України 
«Про охорону культурної спад-
щини», Постанову КМУ № 316 від 
13.03.2002 року. Також повністю 
ігнорується той факт, що зараз 
здійснюються земляні роботи, що 
є порушенням ст. 91 Земельного 
кодексу та вище перелічених за-
конів України та тягне за собою 
кримінальну відповідальність, 
передбачену ст. 298 КК України.

З часом також з'ясувалося, 
що не зі всіма документами у цій 
справі взагалі можливо ознайо-
митися. До того ж, частина доку-
ментів, які є в наявності, не зовсім 
мають той зміст, який був, коли 
їх приймали або затверджували.

Для того, щоб зрозуміти саму 
проблему, перенесемося в часі на 
пару років назад. 26.12.2001 року 

      Проблеми архітектури    у Житомирі: 
          некомпетентність чи    звичайнісінький злочин?

 Скандальна забудова з висоти пташиного польоту
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рішенням Житомирської місь-
кради № 266 було затверджено 
Генеральний план міста. Далі, до 
2014 року, був зроблений Історико-
архітектурний опорний план міс-
та, але у містобудівної ради були 
до нього зауваження, та й на той 
момент він був не затверджений 
Міністерством культури України. 
І ось, наприкінці 2014 року міська 
рада в особі виконуючої обов'язки 
міського голови Любові Цимба-
люк і головного архітектора Жи-
томира Євгенії Черкасової дають 
завдання директору Українського 
Державного НДІ «Дніпромісто» 
імені Ю. М. Білоконя на виготов-
лення Генерального плану міста 
Житомир, в складі якого буде 
виготовлений і Історико-архі-
тектурний опорний план, при 
цьому проєктантові поставили 
завдання: виготовляти ІАОП, 
базуючись на ІАОП «УКРНДІП-
проектреставраціі»).

Загалом, поки там проєктант 
трудиться над містобудівною до-
кументацією, за яку місто в по-
дальшому вивалить 6,5 млн гри-
вень, чиновникам знадобилося 
затвердити старий ІАОП (Істори-
ко-архітектурний опорний план) 
в Міністерстві культури України, 
і ось наказом № 18 від 21.01.2016 
року він затверджений! Згідно 
з наказом № 199 від 20.05.2013 
року, якщо у Містобудівної ради 
немає зауважень до ІАОП, він вва-
жається затвердженим і входить 
до складу Генерального плану 
міста від 2001 року.

Все законно, все красиво, 
але от проєктант зробив но-
вий, гарний Генеральний план 
міста, в якому є свій ІАОП, 
і наша доблесна міська рада 
30.11.2016 приймає рішен-
ня № 454, де в п. 2 зазначено: 
«Вважати таким, що втратив 
чинність закону, Генеральний 
план міста, затверджений рі-

шенням № 266 від 26.12.2001 
року». Але казус в тому, що 
новий ІАОП не затвердили 
в Міністерстві культури, а ста-
рий помер разом зі старим ге-
неральним планом, але тільки 
не для шахраїв з архітектури.

Ось така неуважність юри-
дичного департаменту дала май-
данчик для махінацій таким, як 

директор департаменту містобу-
дування та земельних відносин 
Ігор Блажиєвський. Сенс в тому, 
що коли постає «шкурне» пи-
тання і в новій містобудівній 
документації є обмеження, 
він, як шулер, дістає з рукава 
старий ІАОП, який втратив за-
конну силу, але затверджений 
Міністерством культури, на 
відміну від чинного, в якому 
немає таких обмежень у ви-
користанні землі.

Але в 2018 році чинуші вирі-
шили перестрахуватися і подали 
документи в Міністерство культу-
ри України, але, керуючись також 
тупістю чи хитрістю, не змогли 
пояснити комісії, навіщо їм новий 
ІАОП. Хоча схема працювала, на-
віщо було паритися? А будуть пи-
тання, так скажемо, що Міністер-
ство культури не компетентне та 
не затверджує новий. Тут досить 
доречна буде популярна фраза: 
«Елементарно, Ватсон!»

Ось тільки будь-яка афера ви-
лазить назовні і єдине, що стри-
мує від покарання, це небажання 
щось робити правоохоронців, які 

вже 7 місяців роблять вигляд, що 
розслідують цю справу.

І ось сталося: 30 червня 2019 
року до нас надійшла відпо-
відь за заявою з Мінкультури 
України, в тексті якої чітко за-
значено, що у нас в Житомирі, 
з вини відомих чиновників 
немає ІАОПа, затвердженого 
в законний спосіб, при цьому 
в 2018 році з Мінкультури наші 
горе-чиновники привезли вже 
3-й варіант ІАОП, який був ви-
готовлений Підприємством 
об'єднання громадян «Інсти-
тут культурної спадщини» 
Всеукраїнської ради з охорони 
культурної спадщини України. 
Тобто взагалі громадською ор-
ганізацією. Звичайно ж, його 
ніхто не прийняв, але хтось 
же його замовляв і навіщось 
витрачав бюджетні гроші, 
коли набагато простіше було 
узгодити в Міністерстві куль-
тури України ІАОП, який вже 
є в складі Генерального плану 
міста! Але навіщо? Простіше 
красти гроші з кишень жито-
мирян.

P. S. Ми звернулися за ко-
ментарем до Департаменту 
містобудування та земельних 
відносин Житомирської міської 
ради. Але, на жаль, нам відпові-
ли, що директор департаменту 
містобудування та земельних від-
носин Ігор Блажиєвський зараз 
у відпустці. Іншій співробітник, 
який відповідає за роботу з Іс-
торико-архітектурним опорним 
планом міста, також на даний 
час у відпустці. Щодо питання, 
висвітленого в даному матеріалі, 
нам повідомили, що зроблений 
Історико-архітектурний опорний 
план міста був за часів, коли го-
ловним архітектором міста Жи-
томира була Євгенія Черкасова. 
Тому для відповіді потрібно ви-
вчити всі питання та документи. 
Нам запропонували звернутися 
до Департаменту містобудування 
та земельних відносин Житомир-
ської міської ради письмово. За-
уваження влучне, але, враховуючи 
тривалість відпусток працівни-
ків, нам отримати відповідь на 
дані питання вдасться не дуже 
швидко.

      Проблеми архітектури    у Житомирі: 
          некомпетентність чи    звичайнісінький злочин?

 На фото: департамент містобудування  
     та земельних відносин Житомирської міської ради
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Лідер Радикальної 
партії під час візиту 
на Житомирщину 
відвідав фермерське 
господарство «Бать-
ківщина», що вже 15 
років працює у с. Рос-
тавиця.

Поспілкувавшись з місцевими 
жителями та аграріями, політик 
наголосив, що його команда – про-
ти існуючої земельної реформи та 
відкритого ринку землі.

«Продаж землі – це знищен-
ня села. Це найбільша афера, яка 
може бути в історії української 
нації. Тому що нам не землю про-
давати треба, а потрібно, щоб дер-
жава створювала необхідні умови 
для того, щоб земля годувала нас. 
Хіба українець зможе купити цю 
землю? У нашого селянина немає 
грошей. Іноземному агрохолдингу 
потрібна лише земля як ресурс, 
який забезпечить швидкий при-

буток за рахунок вирощування 
технічних культур – сої, соняшни-
ку та рапсу. За кілька років висна-
жить землю, вивезе зерно і втече. 
Все, що нам пропонують зараз, 
це не ринок землі, а її дерибан. 

За рахунок баби і діда, які відда-
дуть землю за безцінь, хочуть за-
робляти мільярди і годувати увесь 
світ», – переконаний Олег Ляшко.

Фермерське підприємство 
«Батьківщина» має власну техні-

ку і більше 700 корів, половина 
з яких – дійне поголів’я. Власник – 
Володимир Семенюк – переїхав 
сюди з Криму. Сьогодні його 
ферма забезпечує роботою пів-
тори сотні селян. На думку Олега 
Ляшка, саме за рахунок таких під-
приємств село досі існує.

Лідер Радикальної партії за-
уважив, що для підтримки під-
приємства держава повинна пер-
шочергово відновити спецрежим 
оподаткування, при якому ПДВ 
автоматично зараховується на 
рахунки аграріїв.

«Чому ми добиваємось віднов-
лення спецрежиму опадаткуван-
ня? Щоб ПДВ в автоматичному 
режимі пішов на рахунки під-
приємства! Тому що вони про-
дають продукцію, ПДВ держава 
забирає, а дотацію не дає. Олігар-
хи мільярди з цього отримують, 
а фермери в результаті бідні. Для 
того, щоб отримати держпід-
тримку, треба носити хабарі, тому 
потрібно, аби кошти автоматом 
зараховувались на рахунок під-
приємців. Це і є реальна боротьба 

з корупцією для того, аби в селах 
збільшувалась кількість поголів’я 
та були нові робочі місця. А не 
щоб у чиновників були маєт-
ки! У бюджеті цьогоріч більше 
5 млрд гривень на дотації сіль-
госпвиробників, а де ж вони? Зате 
ми знаємо, хто собі за ці гроші 
купує яхти і вертольоти! Вся ця 
корупція робиться для знищення 
села!» – наголосив Олег Ляшко.

На завершення зустрічі Олег 
Ляшко подякував працівникам 
ферми за щоденну нелегку працю 
та пообіцяв зі свого боку всіляко 
підтримувати простих україн-
ських селян.

«Ми зі свого боку добиваємо-
ся, щоб не чиновникам підніма-
ли заробітні плати: прокурорам, 
суддям, працівникам НАБУ, 
в той час, як у доярки мінімаль-
на зарплата. Потрібно поміняти 
місцями їх і давати нормальні 
зарплати людям праці! Тому 
я борюся за вас, ваші пенсії 
і майбутнє ваших дітей», – резю-
мував лідер Радикальної 
партії Олег Ляшко.

Ми вже писала про 
те, що наш край на-
дихав легендарних 
авторів на створення 
прекрасних пісень, 
які нині вважаються 
народними. Серед 
найцінніших скар-
бів – «А льон цвіте» та 
«Чорнобривці».

Сьогодні також культура та 
природа півночі Житомирщини 
дарують натхнення сучасним 
митцям. Нещодавно в Лугинах 
та Овручі відбулися концерти 
української співачки Лєни Дарк, 
присвячені Дню матері. В цей день 
по-особливому звучала одна з її 
знакових композицій, яка наро-
дилася після відвідин Коростеня. 
Автор слів до пісні «Вишневий 
пиріг» зізнається, що давно хотів 
написати вірш, присвячений най-
ріднішим людям – батькам. Слова 
склалися в рядки саме в Корос-
тені, в парку імені Островського, 
біля скульптури маленького князя 
Володимира з його матір’ю – донь-
кою древлянського князя Малу-
шею.

Музику написав композитор 
з Білорусі Олександр Страцев-
ський. Тут, у коростенському 
парку, біля рушничка закоханих 

народився ще один плід між-
народної співпраці двох авторів, 
присвячений чарівній незнайомці.

Співачка Лєна Дарк не вперше 
гастролює нашим краєм. Підкрес-
лює, що тут живе надзвичайно 
щира, вдячна публіка, яка за-
вжди зустрічає з таким теплом, 
що навіть не хочеться їхати додо-
му. Як мовиться, щасливі годин 
не помічають. Одного разу, після 
концерту в селі Холосне Корос-
тенського району співачка як за-
вжди люб’язно фотографувалася 
та давала автографи. Менш ніж за 
дві години вона мала виступати 
на фестивалі «Пісенний Спас» 
у Житомирі. А попереду ще була 
сумнозвісна дорога Коростень-
Житомир. Саме «польотам» цією 
трасою артистка присвятила піс-
ню «Полечу», яку виконала того 
вечора на фестивалі. Там є такі 
слова: «І я – мов збитий на арені 
матадор! Ну постривай, мій до-
рогенький автодор!»

Вдячні чарівні дівчата з села 
Холосне, зустрівши співачку через 
деякий час на одному з мистець-
ко-кулінарних заходів, не оминули 
нагоди пригостити улюбленицю 
фірмовими стравами. «Після такої 
смакоти і не менш солодкого спіл-
кування на мить забуваєш те жахіт-
тя на міжнародній трасі. Але потім 
повертаєшся в реальність з запи-
танням: ну коли вже й на нашій 
вулиці буде «штрассе»?!» – жартома 
і всерйоз запитує співачка.

«З журбою радість обнялась», – 
написала свого часу наша земляч-
ка Леся Українка. Одного разу 
після веселого свята Дня Овруча 
народилася драматична пісня 
про суворе українське сьогоден-
ня. Автор поставив собі завдання 
створити пісню, яка б свідчила 
про біль і радість мами, яка зу-
стріла з війни сина. Ані слова, ані 
мотив не складався. І ось під час 
обіду в одному з закладів харчу-
вання Овруча хлопець почув, як 
співають учасниці фольклорного 
колективу за сусіднім столом. Ме-
лодика української пісні полонила 
поета. А наступного дня, їдучи 
дорогою з Коростеня до Жито-
мира, народилися слова. Туман 
над полями, що виднілися у вікно 
автобуса, надихнув на такі рядки:

Чом на полі, на нашому полі
Не колоситься сонячне жито?!
Не росою, ой не росою,
А сльозами те поле омито…
Тільки мак пломеніє червоний,
І самотня тремтить бадилина,
І туман сивий-сивий, мов скроні,
Тої мами, що жде свого сина.

Музику до пісні написав ві-
домий дипломат Віорел Котик. 
Пісню взяла в свій репертуар 
виконавиця українського похо-
дження з Бельгії Ольга Романова. 
Як тільки в Україні почалася нео-
голошена війна, артистка стала 
давати благодійні концерти за-

кордоном, збираючи кошти для 
своїх земляків. Пісню «Чом на 
полі» сприймають зі сльозами 

на очах. Слухачі зізнаються, що 
в ній закладені почуття, які до 
болю близькі кожному.

Олег Ляшко: «Продаж української землі – 
це найбільша афера в історії нашої нації»

Дорогою з Коростеня пишуться пісні

Р

 На фото: лідер Радикальної партії Олег Ляшко

 На фото: Лена Дарк (по центру) з колегами в Лугинах
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Як працює земельна децентралізація?

У червні громади 
ще чотирьох областей 
отримали сертифіка-
ти на користування 
ділянками за межами 
населених пунктів.

Загалом з початку року 108 
об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ) оформили таке право. Як 
відбувається процес, які перешко-
ди доводиться долати громадам 
і які вигоди вони отримують, розі-
бралися експерти Центру громад-
ського моніторингу та контролю.

Інвентаризація, а потім – 
децентралізація

Передача сільськогосподар-
ських угідь у власність ОТГ по-
чалася торік, відповідно до роз-
порядження Кабміну. Процес 
передбачає кілька етапів, найпер-
ший з яких – клопотання громади 
до обласного управління Держге-
окадастру. Після того проводиться 
інвентаризація земель у межах 
ОТГ, які офіційно не були переда-
ні у користування. За словами фа-
хівців, це один із найважливіших 
та найбільш трудомістких етапів. 
Саме від нього залежить, скільки 
землі і як швидко буде передано 
громаді. У процесі інвентаризації 
з’ясовують, кому належить земля, 
хто нею користується, чи є на неї 
необхідні документи. Щоб при-
скорити цей процес, громадам 
допомагають, зокрема, фахівці 
«Програми U-LEAD з Європою».

По завершенні інвентаризації 
Держгеокадастр реєструє ділянки, 
і начальник обласного управлін-
ня підписує наказ про передачу 
земель у комунальну власність 
територіальним громадам. У свою 
чергу керівники ОТГ ухвалюють 
рішення про прийняття цих зе-
мель. Громада і Держгеокадастр 
підписують акт приймання-пере-
дачі земельних ділянок, й ОТГ ре-
єструє право власності на землю.

За даними Мінрегіонбуду, 
у 2018 році 646 громад заверши-
ли цей процес. Їм було передано 
1,5 млн га землі, якою раніше 
розпоряджалася держава. Найак-

тивнішою була Дніпропетровська 
область, у якій землю отримали 
аж 55 територіальних громад.

Процесуальні підніжки
Втім, процес, який розпочав-

ся у лютому 2018 року, приховує 
чимало перешкод. Основна про-
блема полягає у відсутності за-
кону, який би регулював передачу 
земель за населеними пунктами 
об’єднаним територіальним гро-
мадам. Жоден із законопроектів, 
які вносились на розгляд парла-
менту, так і не був ухвалений.

Відсутність закону, зауважу-
ють експерти, зумовлює велику 
кількість прогалин та маніпуляцій 
у процесі. Найперше – через від-
сутність коштів не всім громадам 
вдається швидко провести інвен-
таризацію. У деяких випадках дані 
Держгеокадастру відрізняються 
від реальних даних.

Також часто трапляється, що 
угіддям за містом чи селом уже 
хтось користується. Щоб передати 
ділянку у власність ОТГ, спочатку 
потрібно отримати згоду орен-
даря. Наприклад, така ситуація 
виникала у Великосорочинській 
ОТГ на Полтавщині. Тож додат-
кових коштів від децентралізації 
землі там не очікують.

Крім того, існують складнощі 
з організацією аукціонів на оренду 
ділянок. Експерти реформи ка-
жуть, що сільські голови часто 
не мають відповідного досвіду, 
а подекуди і коштів на організацію 
торгів. Більше того, не завжди най-
кращу ціну пропонують місцеві 
фермери, а це означає, що гроші 
за користування угіддями не йти-
муть до казни ОТГ.

Доходи від оренди
Попри процесуальні недоско-

налості, експерти прогнозують, 
що володіння землями поза насе-
леними пунктами збільшить міс-
цеві бюджети. За даними Мінрегі-
ону, у 2018 році понад 13% доходів 
ОТГ становила плата за землю. До 
червня цього року земельний по-
даток та орендна плата за корис-
тування сільськогосподарськими 
угіддями вже принесли громадам 
12,9 млрд грн. Це на 24% більше, 
ніж за аналогічний період торік.

За словами першого заступ-
ника голови Вінницької ОДА Ан-
дрія Гижка, раніше земля поза 
населеними пунктами «здавалася 
в оренду за найменшою орендною 
платою – 1–3%, тобто за цінами, 
нижчими за ринкові, а об’єднані 
територіальні громади були по-
вністю усунені від розпорядження 
такими земельними ділянками 
державної власності».

«Завдяки ініціативам керівни-
цтва держави, відтепер не чинов-
ники, а самі громади приймати-

муть рішення, які сприятимуть 
розвитку сільськогосподарського 
виробництва, залученню інвести-
цій, суттєво збільшать надходжен-
ня до місцевих бюджетів», – пере-
конаний Гижко.

Як розповіли в Мінрегіоні, 
отримавши ділянку у власність, 
ОТГ може провести аукціон, 
щоб залучити орендаря із най-
вигіднішими умовами співпраці. 
Перемагає той, хто запропонує 
найвищу ціну за користування 
угіддями. Для прикладу, у травні 

Високівська ОТГ на Житомирщині 
виставила на аукціон 10 земельних 
ділянок. У результаті було про-
дано 8 лотів на суму 1,5 млн грн.

Експерти переконані, що всі 
правові колізії можна владнати, 
якщо депутати ухвалять відповід-
ний закон. Адже саме явище де-
централізації землі дуже важливе 
як для громад, так і для держави. 
ОТГ отримують додатковий ін-
струмент для власного розвитку, 
а держава – наближається до елек-
тронного обліку земель.
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В Україні стартува-
ла вступна кампанія 
до закладів вищої 
освіти – 1 липня абіту-
рієнти почали реє-
струвати свої електро-
нні кабінети.

Не виходячи з дому, вони змо-
жуть подати заяви до обраних ви-
шів. За перший день в електронній 
системі зареєструвалось понад 
15 тисяч абітурієнтів. Чи варто по-
спішати реєструвати електронний 
кабінет, коли подавати докумен-
ти і яких помилок при заповнені 
анкети вступника слід уникати? 
Дізнались експерти Центру гро-
мадського моніторингу і контролю.

Важливість  
електронного кабінету

Уже кілька років українські 
вступники можуть подавати за-
яви до вишів онлайн. Зареєстру-
вати кабінет можна на спеціаль-
ному сайті для абітурієнтів (ez.
osvitavsim.org.ua). Для цього по-
трібно заповнити анкету і вказати 
персональні дані: номер, пін-код 
та рік отримання сертифіката 
ЗНО (2017, 2018, 2019 років), серію 
та номер документа про повну 
загальну середню освіту, серед-
ній бал додатка до вказаного до-
кумента. Також потрібно вказати 
електронну адресу, придумати 
і запам’ятати пароль для входу 

у кабінет. Покрокову інструкцію 
реєстрації електронних кабінетів 
можна знайти на сайті Міністер-
ства освіти (mon.gov.ua).

Як розповідає директорка 
ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік, 
абітурієнти досить часто допус-
кають типові помилки під час 
реєстрації. Це може бути викорис-
тання неякісних фото або зазна-
чення неактивної або забороненої 
поштової адреси.

«Вступники реєструють елек-
тронний кабінет на неактивну або 
заборонену в Україні електронну 
пошту. Через неуважність також 
часто плутають літери або цифри 
в адресі скриньки. Ми радимо ви-
користовувати для реєстрації по-
шту, яка точно дозволена в Украї-
ні, наприклад, ukr.net, i.ua, gmail.
com», – зауважують у міністерстві.

У Міносвіти переконують, що 
зараз система працює без збоїв. 

Проте рекомендують не відкладати 
реєстрацію, тому що останнього 
дня система подачі заяв може пра-
цювати на межі своїх можливостей.

«Часто трапляються ситуації, 
коли у перший та останній дні по-
дачі електронних заяв на адресу 
системи надходить критична кіль-
кість звернень, через що робота 
сайту може сповільнюватися. Тому 
ми радимо роботи усе своєчасно, 
не панікувати та бути уважни-
ми», – підкреслює Оксана Бєлік.

Ключові дати і новації
Згідно з календарним планом 

вступної кампанії, електронна по-
дача документів до вишів відкри-
вається 10 липня і триватиме до 
22 липня. До 1 серпня триватиме 
зарахування на бюджетні місця, 
а на контракт – до 30 вересня.

«Абітурієнти матимуть 22 дні, 
щоб відкрити свої електронні ка-

бінети, і 12 днів, щоб подати елек-
тронні заяви. Не треба намагатися 
все зробити в перший день і пере-
вантажувати систему, у всіх буде 
достатньо часу», – підкреслюють 
у міністерстві.

Подати заяву на вступ до вишу 
можна заповнивши спеціальну 
форму в своєму електронному 
кабінеті. Так само, як і торік, абіту-
рієнти можуть подати сім заяв на 
чотири різні спеціальності. Втім, 
ці правила стосуються лише за-
явок на бюджетні місця, кількість 
заяв на контракт – не обмежена. 
Освітяни радять у заявах вистав-
ляти пріоритетність, який виш є 
першочерговим.

Важливо, що цього року елек-
тронна подача документів – це 
основний спосіб вступу. Подача 
документів у паперовому вигляді 
стосується тільки окремих кате-
горій абітурієнтів: пільговиків, 
які вступають за результатами 
співбесіди, абітурієнтів з іно-
земним документом про освіту, 
абітурієнтів, які за станом здоров'я 
не встигли зареєструвати елек-
тронний кабінет вчасно, а також 
мешканців окупованих територій 
Донецької та Луганської областей 
та анексованого Криму.

Серед нововведень цьогоріч-
ної вступної кампанії – першо-
чергове зарахування вступників 
на бюджетну форму навчання за 
спеціальностями у сфері освіти 
й охорони здоров’я. Але є умо-
ва – абітурієнти повинні укласти 
договір на три роки про відпра-
цювання в сільській місцевості.

«Саме з цього року вперше за-
працює механізм першочергового 
зарахування для тих вступників 
у медичні та педагогічні виші, які 
готові після закінчення навчання 
працювати в сільській місцевості, 
та укладуть угоду про відпрацю-
вання не менш як 3 роки в селі або 
селищі міського типу. В нас є квота 
міст державного замовлення для 
таких абітурієнтів. І навіть якщо 
ця квота вичерпується, їхній ре-
зультат при укладанні контрактів 
буде домножуватися на коефіці-
єнт 1,05, що дає значні шанси для 
вступу на бюджет», – пояснює мі-
ністр освіти і науки України Лілія 
Гриневич.

Важливо пам’ятати, що про-
хідний бал для вступу залежить 
від факультету та конкретного 
вишу. Цього року МОН встановив 
прохідний мінімум для вступу на 
спеціальності з особливо високим 
рівнем суспільної відповідальнос-
ті. Не менше 130 балів потрібно 
мати для вступу на «Право», «Пу-
блічне управління та адміністру-
вання», «Міжнародні відносини», 
«Міжнародні економічні відноси-
ни», «Міжнародне право», «Фар-
мацію, промислову фармацію». 
Для медичних спеціальностей 
«Стоматологія», «Медицина» та 
«Педіатрія» мінімальний про-
хідний бал ще вищий – 150 балів.

Експерти з освіти наголошу-
ють, що головна порада вступни-
кам – це зберігати спокій, дотри-
муватися правил і строків подачі 
документів. У цьому разі вступ 
пройде без стресів.

Історія нашого краю 
продовжує надихати 
кінематографістів. 
Рідні простори по-
ліщуки зможуть упіз-
нати в новому серіалі 
«Чорнобиль», знятому 
американцями.

Прем’єра відбулась 6 травня. 
Сценарист, виходець з України, 
Крейг Мезін презентував власне 
творіння в ООН як кіно про ві-
йну з правдою. За його словами, 
«Чорнобиль» показує масштабну 
мережу брехні, яка пронизувала 
всі рівні командного ланцюга Ра-

дянського Союзу, що й призвело 
до трагедії і початкового намаган-
ня її приховати.

Автор переконаний, що нині 
триває глобальна війна з правдою, 
тому історія Чорнобильської ка-
тастрофи надто необхідна саме 
сучасному поколінню. Для нього 
було важливим зберегти правди-
вість до найменших деталей.

«Ми сподіваємося, що люди 
з України, з Білорусі, коли диви-
тимуться цей серіал, відчують, що 
їх побачили: одяг, зачіски, взуття, 
традиції, культура – що все було 
правильно. Так ми виявляємо 
повагу. Сподіваюся, коли вони 
подивляться цей фільм, вони від-
чують величезну гордість за себе 
та роль, яку вони зіграли в істо-

рії», – наголошує автор сценарію.
Він наголосив, що «вся Єв-

ропа і весь світ у боргу перед 
тими ліквідаторами». Для зні-

мальної групи важливим було 
продемонструвати це.

«Я хотів показати всім неймо-
вірний дух, мужність і волю людей, 

які кинулися на відкритий ядерний 
реактор. Вони зіткнулися з ним ли-
цем до лиця. Вони літали над ним, 
плавали під ним, рили тунелі всере-
дині нього. Багато з них віддали своє 
життя заради інших», – сказав Мезін.

Про масштабність проекту 
свідчать зірковий склад акторів, 
залучення спеціалістів з 14 країн 
та неймовірні декорації реактора.

«Зйомки всього серіалу – це був 
великий виклик. Ми повинні були 
відтворити реактор до і після вибу-
ху, і це масштабна річ», – розповідає 
продюсерка Джейн Фетерстоун.

Режисером серіалу став швед 
Юхан Ренк, якого весь світ знає як 
режисера кліпів Мадонни, Роббі 
Вільямса, Бейонсе, а також творця 
серіалу «Вікінги».

Вступна кампанія набирає обертів:  
як не проґавити важливі дати?

Серіал «Чорнобиль»  
перевершив «Гру престолів»
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	06.06.19 в	місті	Києві,	в	Дніпровському	районі	

був	загублений	студентський	квиток	на	ім`я	Лев-

чишиної	Маріам	Салманівни.	Прошу	повернути	

у	разі	знаходження.	0932622192

•	Автослюсар-універсал по	ремонту	вантаж-

них	авто	з	досвідом.	Робота	в	Києві,	постійна,	з	

житлом!	Умови	-	відмінні.	Забезпечення	інстру-

ментом,	спецодягом,	робота	в	боксах.	Оплата	

відрядна,	своєчасна!	0673444243,0960443604

•	Автослюсар-універсал по	ремонту	вантаж-

них	авто	з	досвідом.	Робота	в	Києві,	постійна,	з	

житлом!	Умови	-	відмінні.	Забезпечення	інстру-

ментом,	спецодягом,	робота	в	боксах.	Оплата	

відрядна,	своєчасна!	0673444243,0960443604

АДМІНІСТРАТОР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-
БОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ 
УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РО-
БОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

•	В будівельну	компанію	на	постійну	роботу	

в	м.Києві	потрібні:	монолітники;	арматурни-

ки;	монтажники;	різнороби;	прораб;	інженер	

ПТО.	Без	шкідливих	звичок.	З/п	договірна	(ви-

сока).	В	разі	необхідності	житло	надається.	

0673297339ОлександрМиколайович

•	В будівельну	компанію	на	постійну	роботу	в	
м.Києві	потрібні:	монолітники;	арматурники;	мон-
тажники;	різнороби;	прораб;	інженер	ПТО.	Без	
шкідливих	звичок.	З/п	договірна	(висока).	В	разі	
необхідності	житло	надається.	0673297339Олек-
сандрМиколайович

В ОВОЧЕВИЙ КІОСК В Р-НІ МАЛЬОВАНКИ 
ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ. Г/Р 7 ЧЕРЕЗ 7 ДНІВ. 
З/П ВІД 200 ГРН/ДЕНЬ. БЕЗ ВІКОВИХ ОБ-
МЕЖЕНЬ. 0671651259

•	Вантажники в	м.Київ	на	постійну	роботу.	
Склад,	позмінний	графік	роботи.	ЗП	від	12000	
грн.	Іногороднім	надається	житло.	067384334
6,0930412186,0667583958

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. 
З/П 9000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

ВЕЛИКЕ М`ЯСОПЕРЕРОБНЕ П ІД-
ПРИЄМСТВО ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ 
М`ЯСОКОМБІНАТ" ЗАПРОШУЄ ДОСВІД-
ЧЕНИХ ОБВАЛЬЩИКОВ І ЖИЛУВАЛЬНИК 
М`ЯСА (ЯЛОВИЧИНА, СВИНИНА). ВАХТИ, 
ЩОТИЖНЕВА ОПЛАТА. ЖИТЛО, ХАРЧУ-
ВАННЯ, СПЕЦОДЯГ. М ЖИТОМИР, ВУЛ. С. 
ПАРАДЖАНОВА, 127. 0674122004

ВЕЛИКЕ М`ЯСОПЕРЕРОБНЕ П ІД-
ПРИЄМСТВО ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ 
М`ЯСОКОМБІНАТ" ЗАПРОШУЄ ДОСВІД-
ЧЕНИХ ОБВАЛЬЩИКОВ І ЖИЛУВАЛЬНИК 
М`ЯСА (ЯЛОВИЧИНА, СВИНИНА). ВАХТИ, 
ЩОТИЖНЕВА ОПЛАТА. ЖИТЛО, ХАРЧУ-
ВАННЯ, СПЕЦОДЯГ. М ЖИТОМИР, ВУЛ. С. 
ПАРАДЖАНОВА, 127. 0674122004

•	Велике Харківське	автотран.	під-во	запро-
шує	водіїв	кат."D"	для	роботи	на	маршрутах	
м.Харків.	Для	іногор.	обладнаний	хостел.	Пра-
цевл.	також	водіїв,	що	мають	кат."D",	без	до-
свіда	на	автобусі	0994716393

•	Виробництво фруктових	соків	в	с.Михайлівка-
Рубежівка	(Київська	обл.)	запрошує	на	роботу:	
слюсарів,	зварювальників	(аргон,	чорний	ме-
тал)	і	операторів	на	лінію	виробництва.	Висо-
ка	ЗП,	офіційне	працевлашт-ня,	безкоштовне	
житло+харчування.	0677437577

•	Водії (С,	С1,	СЄ)	на	вантажні	авто	від	5	до	
20т.	Робота	по	Києву,	області,	Україні!	Житло	в	
Києві	від	фірми,	безкоштовно!	Оформлення,	гра-
фік	(24	дні/міс),	ЗП-	до	22%	від	фрахту	(15000-
20000),	своя	рембаза	та	АЗС.	0673444243

•	Водії (С,	С1,	СЄ)	на	вантажні	авто	від	5	до	
20т.	Робота	по	Києву,	області,	Україні!	Житло	в	
Києві	від	фірми,	безкоштовно!	Оформлення,	гра-
фік	(24	дні/міс),	ЗП-	до	22%	від	фрахту	(15000-
20000),	своя	рембаза	та	АЗС.	0673444243

• ВОДІЇ  КАТ  С.  РОБОТА  ПО  УКРАЇНІ, 
З/П ДОГОВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 
З В О Н И Т И   З   0 9 . 0 0   Д О   1 7 . 0 0 . 
0981517788,0981517798СЕРГІЙ

ВОДІЇ КАТ. С (НА МІКСЕРА) ДЛЯ ДО-
СТАВКИ БЕТОНУ ПО КИЄВУ. ВАХТОВИЙ 
МЕТОД РОБОТИ. ЗП ЗА ВАХТУ ВІД 10000 
ГРН + ПРЕМІАЛЬНІ. ІНОГОРДНІМ ЖИТЛО. 
0674692656ДМИТРО

ВОДІЇ КАТ. С (НА МІКСЕРА) ДЛЯ ДО-
СТАВКИ БЕТОНУ ПО КИЄВУ. ВАХТОВИЙ 
МЕТОД РОБОТИ. ЗП ЗА ВАХТУ ВІД 10000 
ГРН + ПРЕМІАЛЬНІ. ІНОГОРДНІМ ЖИТЛО. 
0674692656ДМИТРО

• ВОДІЙ КАТ. С НА АВТОМОБІЛЬ ТАТА (КРАН-
МАНІПУЛЯТОР). РОБОТА В М.ЖИТОМИР. 
ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 0674126144

•	Запрошуємо на	роботу:	прасувальниць,	
вантажників,	водіїв,	слюсарів.	Безкоштовне	
житло,	пільгове	харчування,	міський	тран-
спорт!	Оформлення.	ЗП	14000-17000	грн.	Ки-
ївська	обл,	Бориспільський	р-н,	с.Щасливе.	
0674347430,0932964393

•	Запрошуємо на	роботу:	прасувальниць,	
вантажників,	водіїв,	слюсарів.	Безкоштовне	
житло,	пільгове	харчування,	міський	тран-
спорт!	Оформлення.	ЗП	14000-17000	грн.	Ки-
ївська	обл,	Бориспільський	р-н,	с.Щасливе.	
0674347430,0932964393
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• ЗБИРАЛЬНИКИ ПІДДОНІВ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВІД 10000 ГРН. РОБОТА В ЖИТО-
МИРСЬКІЙ ОБЛ, МАЛИНСЬКОМУ Р-Н. ЗА-
БЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ. 0674914363,ВІ-
КТОРІВАНОВИЧ

• ЗБИРАЛЬНИКИ ПІДДОНІВ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВІД 10000 ГРН. РОБОТА В ЖИТО-
МИРСЬКІЙ ОБЛ, МАЛИНСЬКОМУ Р-Н. ЗА-
БЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ. 0674914363,ВІ-
КТОРІВАНОВИЧ

•	Збирачі-комплектувальники готової	про-
дукції.	Уміння	читати	накладні,	мінімальне	зна-
ння	ПК	(Word).	Житло	надається.	Зарплата	
від	10000	грн.	Приватний	розплідник	рослин	в	
Київській	обл.	0674458987,0503105337

КУР`ЄР НА АВТО( ВІД 40Р). ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВІД 6000ГРН. 0683109407

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ 
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: 
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П 
ВІД 7500ГРН. 0974870271

•	На постійну	роботу	потрібні	різноробочі.	Від-
рядження	вахтами	з	/	п	від	8000	грн.	Дзвони-
ти	з	10:00	до	17:00.	з	понеділка	по	п`ятницю.	
0681271212

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИ-
КИ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ. ЗП ВІД 8500 
ГРН. ГРАФІК РОБОТИ З 8.00 ДО 16.00. 
0971107114

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИ-
КИ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ. ЗП ВІД 8500 
ГРН. ГРАФІК РОБОТИ З 8.00 ДО 16.00. 
0971107114

ОПЕРАТОРИ НА ПИЛОРАМУ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ. ГРАФІК РОБОТИ 
ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0674104097

ОПЕРАТОРИ НА ПИЛОРАМУ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ. ГРАФІК РОБОТИ 
ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0674104097

•	Офіційне працевлаштування	(Польща,	Чехія).
Будівництво,зварювальники,	токарі.	фрезе-
рувальники,	водії,	готелі,	ресторани,	догляд,	
фабрики,	заводи.	Відкриття	віз	(робоча,	шен-
ген,	Воєводська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355.

•	Охоронники (контрольно-пропускний	режим).	
Вахтовий	метод	роботи.	Офіційне	працевлашту-
вання.	З/п	від	9000	грн.	(виплачуємо	своєчасно).	
0978027853,0961598110,0932641195

• ОХОРОННИКИ.  ВАХТОВИЙ  МЕТОД 
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИ-
ВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ ЗА РА-
ХУНОК ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/ДОБА. 
0635364282,0674741643

• ОХОРОННИКИ.  ВАХТОВИЙ  МЕТОД 
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИ-
ВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ ЗА РА-
ХУНОК ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/ДОБА. 
0635364282,0674741643

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	15/15.	
З/п	9000	грн.	Харчування,	проживання	за	ра-
хунок	піприємства.	0734069918,0952858119

ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРО-
ШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК 
РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

•	Потрібні на	роботу	в	Польщу	швачки,	зварю-
вальники.	Робота	в	Німеччині,	Швеції,	Фран-
ції,	Чехії,	Польщі.	Ліц.	МПСПУ	АВ547294	від	
10.09.10.	0674550664,0996348031

•	Потрібні на	роботу	в	Польщу	швачки,	зварю-
вальники.	Робота	в	Німеччині,	Швеції,	Фран-
ції,	Чехії,	Польщі.	Ліц.	МПСПУ	АВ547294	від	
10.09.10.	0674550664,0996348031

•	Працівники (фермери,	трактористи)	на	
ферму	в	Швецію.	Сезонна	робота	-	3	міс.	
Особиста	співбесіда	з	роботодавцем.	www.
euroworkcentre.com.ua	Ліц.	МСПУ	№1743	від	
6.11.2017.	0672402228,0934282228

•	Працівники або	бригади	в	ягідний	розсад-
ник	на	прополку	і	сапання	малини	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 або	бригади	в	ягідний	розсад-
ник	на	прополку	і	сапання	малини	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	польо-
ві	с/г	роботи	в	Київську	обл.,	Макарівський	
р-н.	Чоловіки	та	жінки.	Безкоштовний	гурто-
житок	і	харчування.	З/п	раз	в	2	тижні.	Аванс.	
0967500769,0509210453

•	Працівники в	ягідний	розсадник	на	польо-
ві	с/г	роботи	в	Київську	обл.,	Макарівський	
р-н.	Чоловіки	та	жінки.	Безкоштовний	гурто-
житок	і	харчування.	З/п	раз	в	2	тижні.	Аванс.	
0967500769,0509210453

•	Працівники на	збір	ожини	садової	в	Київ-
ську	обл.,	Макарівський	р-н.	Чоловіки	та	жін-
ки.	Безкоштовний	гуртожиток	і	харчування	
(продуктовий	пайок).	Оплата	10	грн	за	1	кг.	
0967500769,0509210453

•	Працівники на	збір	ягід	малини	в	Київську	
обл.,	Макарівський	р-н.	Чоловіки	та	жінки.	Про-
живання	безкоштовно.	Продуктовий	пайок.	
Оплата	10	грн	за	1	кг.	0967500769,0509210453

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)
9242613,(050)5158585,(067)9040066

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)
9242613,(050)5158585,(067)9040066

• ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (-К) В КАФЕ ТЕРАСА. 
ГРАФІК - 2/2 ДНІ. БЕЗ Ш/З. З/П ВИПЛАЧУ-
ЄМО СВОЄЧАСНО. ХАРЧУВАННЯ+ПІДВІЗ 
ДО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В ЖИТОМИРІ ЗА 
РАХУНОК ЗАКЛАДУ. 0679366992

•	Пропонуємо на	постійній	основі	кубові	єм-
ності	чисті	нові	1900	грн.	Є	доставка	по	Україні.	
0956875193Ірина.

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Латвии,	Германии,	
Израиле.	Оформление	и	проезд	за	наш	счет.	
З/п	от	20	000	до	80	000	грн.	Сопровождение	на	
время	работы.	0665859090,0685859090

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Латвии,	Германии,	
Израиле.	Оформление	и	проезд	за	наш	счет.	
З/п	от	20	000	до	80	000	грн.	Сопровождение	на	
время	работы.	0665859090,0685859090

•	Рибному господарству	(Київська	обл.,	Бро-
варський	р-н,	с.	Гоголев)	потрібні:	вантажники,	
підсобні	робітники,	роздільниці	риби.	Надаємо	
житло,	безкоштовні	обіди,	спец.одяг,	розвезення	
служ.транспортом.	Оф.працевлаштування.	Гідні	
ЗП.	0674098570

•	Рибному господарству	(Київська	обл.,	Бро-
варський	р-н,	с.	Гоголев)	потрібні:	вантажники,	
підсобні	робітники,	роздільниці	риби.	Надаємо	
житло,	безкоштовні	обіди,	спец.одяг,	розвезення	
служ.транспортом.	Оф.працевлаштування.	Гідні	
ЗП.	0674098570

•	Рибопереробному підприємству	(Київська	
область)	потрібні	пакувальники	продукції,	об-
робники	риби,	водій	навантажувача,	обліковець,	
вантажники.	ЗП	від	11000	грн.	Безкоштовне	
житло	і	обіди.	0978101848,0509531032.

•	Робітники в	приватний	розплідник	декора-
тивних	рослин.	Прополка,	посадка.	Обробка	
грунту	мотоблоком,	полив,	господарські	роботи.	
Київська	обл.,	проживання,	відповідальні,	не-
питущі.	Від	9000	грн.	0674458987,0503105337

•	Робітники на	сортувальне	підприємство	в	
смт.	Калинівка,	Васильківський	р-н,	Київська	
обл.	З/п	від	8000	грн.	Г/р	з	пн	по	пт	з	8-00	до	
18-00.	Надаємо	житло.	0673659220

РОБОЧІ НА ЗБІР ДЕРЕВ`ЯНИХ ПІДДОНІВ. ЗП 
ВІД 500 ГРН ЗА ДЕНЬ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ. ЖИТЛО ЗА ДОМОВЛЕНІС-
ТЮ. БЕЗ АЛКО- ТА НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ!!! 
РОБОТА В М. БОРТНИЧІ, С.М. БОРИСПІЛЬ-
СЬКА. 0951531981

СЕЗОННА РОБОТА НА МОРІ (КОБЛЕВО)! 
ОФІЦІАНТИ, КУХАРІ,АДМІНІСТРАТОР (З 
ДОСВІДОМ РОБОТИ). ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ВІД 15 000 ГРН. НАДАЄМО ЖИТЛО І ХАР-
ЧУВАННЯ. 0732045298ПАВЛО,05031826
12НАТАЛІЯ

• СЛЮСАР-САНТЕХНІК ВКЕЗ ЦЗ ГУНП. ЗП 6 
250 ГРН., Г/Р З 09:00 ДО 18:00, СУБОТА ТА 
НЕДІЛЯ ВИХІД. ЗАВДАННЯ:ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
ТА ОБСЛУГОВ. ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ВОДО-
ПОСТ., ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧ., 
А ТАКОЖ СЛЮСАРНІ РОБОТИ. 0978896891
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 1-кімн. квартира, заг.пл. 41.7 кв.м., житл.пл. 19.2 кв.м. за адресою: м. Житомир, 
пров. 1- й Київський, 25, кв.39. Дата торгів: 01.08.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот № 360306 (уцінено лот № 354271);

2. Одноповерх. житл. будинок заг.пл. 51,64 кв.м., житл.пл. 39,25 кв.м. та зем.
ділянка пл. 0,0692 га, К/Н1811000000:00:026:0070, Житомирська обл., м. Новоград-Во-
линський, вул. Плетенка (Колгоспна), 33. Дата торгів: 01.08.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот № 360349 (уцінено лот № 354281);

3. 1-кімн. квартира, заг.пл. 29,1 кв.м., житл.пл. 14,3 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Князя Володимира, 68, кв.89. Дата торгів: 01.08.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот № 360280 (уцінено лот № 353070);

4. Нежила будівля (будівля комори), заг.пл. 596,5 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., Черняхівський р-н, с. Троковичі, вул. Рубанівська (Леніна), 9 в. Дата торгів: 
01.08.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 360284 (уцінено лот 
№ 352840);

5. Зем.ділянка пл. 0.1 га К/Н1822087200:02:001:0319 за адресою: Житомирська обл., с. 
Тетерівка, масив № 4, діл.25. Дата торгів: 01.08.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот № 360260 (уцінено лот № 349909);

6. 2-кімн. квартира, заг.пл. 43.6 кв.м., житл.пл. 32.5 кв.м. за адресою: м. Жито-
мир, вул. Мала Бердичівська, 21а, кв.4. Дата торгів: 01.08.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот № 360308;

7. 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: 02.08.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот № 360782 (уцінено лот № 351968);

8.Д воповерх. житл. будинок заг.пл. 300,3 кв.м., житл.пл. 119,6 кв.м. та зем.ділянка 
пл. 0,25 га, К/Н1820887201:02:001:0219, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, 
с. Хажин, вул. Двірська, 4. Дата торгів: 02.08.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот № 360781 (уцінено лот № 350546);

9. Нежитл. будівля, соковий цех, заг.пл. 496.5 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Героїв Майдану, 1. Дата торгів: 02.08.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 360780 (уцінено лот № 337692);

10. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0171, пл. 0.2105 га за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Лютнева, 3 б. Дата торгів: 02.08.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 360899;

11. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0167, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Калинівська. Дата торгів: 05.08.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 360908;

12. Зем.ділянка К/Н1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 206. Дата торгів: 05.08.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 361119;

13. Зем.ділянка К/Н1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 05.08.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 361114.

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

ПКП «ТЕМП», (юр.адреса: 10004, Житомирська область, Житомирський район, с. 
Довжик, вул. Нескорених, буд.22, код ЄДРПОУ 06958320), інформує про отримання  
висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з розробки  та по-
дальшої рекультивації Покостівського родовища гранодіориту ділянка «Заможне» 
та рішення про провадження планованої діяльності у Житомирському районі 
Житомирської області.

Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 03.06.2019р. за № 1966/3-
3/4-4-1295. Офіційне  опублікування відбулося  04.07.2019 року в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу 2019483352.

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІ-
НІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ.
ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є СВІЙ СКЛАД. (0
97)1521331;(093)2613742;(097)7266640.

ПРОДАМ КАМАЗ 5320. ДВИГУН ЯМВ-238; 
КПП - КАМАЗ ПОН., ПОВ.; КУЗОВ - 20 
КУБ.М, ШИНА - ДО 40 ТИС. КМ ПРОБІГУ; 
МОСТИ ШВИДКІСНІ. ЦІНА 319 200 ГРН. 
0971992148

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, 
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИ-
ЛЕЙ. 0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, 
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИ-
ЛЕЙ. 0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

•	Причепи автомобільні	ТМ	"Лев",	1-2х	осні.	

Розміри:	1,1х1,	3	-	3,6х1,	6.	У	вир-ві	використову-

ємо	високоякісній	метал	і	німецькі	комплектуючі	

(ресори	клямки,	замки).	Гар.5р.	Доставка.	Роз-

срочка.	Завод-виготівник.	0671181888,050309

8085,0939554802

•	Причепи автомобільні	ТМ	"Лев",	1-2х	осні.	

Розміри:	1,1х1,	3	-	3,6х1,	6.	У	вир-ві	використову-

ємо	високоякісній	метал	і	німецькі	комплектуючі	

(ресори	клямки,	замки).	Гар.5р.	Доставка.	Роз-

срочка.	Завод-виготівник.	0671181888,050309

8085,0939554802

• СЛЮСАР-САНТЕХНІК ВКЕЗ ЦЗ ГУНП. ЗП 6 
250 ГРН., Г/Р З 09:00 ДО 18:00, СУБОТА ТА 
НЕДІЛЯ ВИХІД. ЗАВДАННЯ:ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
ТА ОБСЛУГОВ. ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ВОДО-
ПОСТ., ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧ., 
А ТАКОЖ СЛЮСАРНІ РОБОТИ. 0978896891

•	Терміново! Запрошуються	на	роботу	Медсе-
стри	і	Доглядальниці!	У	пансіонат!	Харчування	
та	проживання	-	безкоштовне!	Зарплата	від	300	
грн.	в	день	і	вище!	Графік	роботи	-	вахтовий!	
0972430303

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

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

•	Швейцарський виробник	ГЛАС	ТРЬОШ	КИЇВ	
запрошує	на	роботу	в	м.	Київ!	Г/р	5-денний,	
можливо	без	д/р,	офіційне	працевлаштування	
з	першого	дня,	надаємо	житло!	0674969050

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.9. Продам Частина будинку 

•	Продається земельна	ділянка:	0.40	сот.	(0.20	
під	забудову),	с.	Сільце	Горохівського	р-ну.	Во-
линської	обл.,	траса	Луцьк	-Львів	біля	дороги.	
Є	газ,	вода,	світло,	0677501485

•	Продається земельна	ділянка:	0.40	сот.	(0.20	

під	забудову),	с.	Сільце	Горохівського	р-ну.	Во-

линської	обл.,	траса	Луцьк	-Львів	біля	дороги.	

Є	газ,	вода,	світло,	0677501485

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 

ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 

0977228822,0665711000

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 

ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 

0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 

ЄВРОРЕМОНТ ,   В   ЦЕНТР І   М ІСТА , 

250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 

0665711000,0977228822

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 

ЄВРОРЕМОНТ ,   В   ЦЕНТР І   М ІСТА , 

250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 

0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО ЧАСТИНУ 
БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКОМУ СТАНІ). ЖИТО-
МИР ТА ПЕРЕДМІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. 
ТЕЛ.: 0674249331 0636682327 ГЕНАДІЙ
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Тригірський маєток» (ТОВ «Тригірський має-
ток»), код згідно з ЄДРПОУ: 34969957, інформує 
про намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

12423, Житомирська обл., Житомирський 
район, село Буки, вул. Лесі Українки, буд. 1Б, 
директор – Колесніченко Ю. В. тел. (067) 3811074.

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи

Планована діяльність полягає в розробці 
та подальшої рекультивації Новоруднянського 
родовища кристалічних порід (габро-норитів, 
габро-монцонітів, гранодіоритів), яке розта-
шоване (відповідно до спеціального дозволу 
на користування надрами № 5678 від 04 грудня 
2012 року) за 0,5 км на південний схід від с. Нова 
Рудня в Житомирському районі Житомирської 
області з метою видобування кристалічних по-
рід (габро-норитів, габро-монцонітів та грано-
діоритів) придатних для видобування щебеню. 
Родовище не експлуатується, розкривні та ви-
добувні роботи на ділянці надр проводились 
у 1973–1995 роках

Технічна альтернатива 1
Розробка родовища здійснюватиметься від-

критим способом із застосуванням буро-ви-
бухових робіт, методом свердловинних зарядів. 
Застосовується транспортна система розробки 
з паралельним фронтом робіт і зовнішнім від-
валоутворенням. По закінченню видобування 
корисних копалин передбачається технічна та 
біологічна рекультивація порушених гірничими 
роботами земель.

Технічна альтернатива 2
Використання взамін буро-вибухових робіт 

землерийно-фрезерної машини, що являє со-
бою механізм, який виконує операції відділення 
корисної копалини від масиву породи. Робочим 
органом даної машини є фрезерний барабан 
Direct Drive. На ньому периферійно розміще-
ні зуби з твердосплавних вольфрамомістких 
сплавів. В основі принципу роботи барабана 
лежить система «Тор to bottom», тобто удару 
зверху вниз, що дозволяє досягнути руйнівної 
сили до 200 МПа. При використанні машини 
даного типу використовується пошарова схема 
розробки. Корисні копалини Новоруднянського 
родовища кристалічних порід (габро-норитів, 
габро-монцонітів, гранодіоритів) мають породи 
більшої міцності ніж руйнівна сила машини, що 
знижує економічну ефективність використання, 
тому така технічна альтернатива планованої 
діяльності в подальшому розглядатись не буде.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1
Розробка Новоруднянського родовища 

кристалічних порід (габро-норитів, габро-мон-
цонітів, гранодіоритів) буде проводитись (відпо-
відно до спеціального дозволу на користування 
надрами № 5678 від 04.12.2012 р.) на відстані 
близько 0,5 км на південний схід від с. Нова 
Рудня в Житомирському районі Житомирської 
області. Площа земельної ділянки на якій буде 
проводитись роботи становить 15,24 га, када-
стровий номер 1822080600:04:000:1580, цільове 
призначення – для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних споруд під-
приємствами, що пов’язані з користуванням 
надрами.

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

джені запаси корисної копалини, географічну 
прив’язку, альтернатива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить 
позитивний аспект. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності полягає в забез-
печенні населення робочими місцями, крім 

того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т. ч. 
сплата рентних платежів).

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

Площа родовища складає 12,15 га. Балансові 
запаси Новоруднянського родовища криста-
лічних порід (габро-норитів, габро-монцонітів, 
гранодіоритів) на відповідно до протоколу ДКЗ 
№ 4767 від 18.04.2019 року становлять по кат. 
А-1029,0 тис.м3, В-1948,0 тис.м3. Разом по кате-
горіям А + В – 2977,0 тис.м3. Річна продуктив-
ність кар’єра по гірничій масі складе 100,0 тис. 
м3, забезпечить гірничодобувне підприємство 
сировиною терміном понад 30 років.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно Законодавства 
України з дотриманням нормативів гранично-
допустимих рівнів екологічного навантаження 
на природне середовище, санітарних нормати-
вів, охорони праці, пожежної безпеки, радіацій-
ного контролю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2 Не розгля-
дається.

щодо територіальної альтернативи 1 До-
тримання екологічних нормативів.

щодо територіальної альтернативи 2 Не 
розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
При розробці родовища забезпечити заходи 

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно як до технічної альтернативи 

№ 1.
щодо територіальної альтернативи 1,2
У зв’язку з тим, що родовище існуюче те-

риторіальна альтернатива 1 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності 

щодо технічної альтернативи 1 при розробці 
Новоруднянського родовища кристалічних 
порід (габро-норитів, габро-монцонітів, гра-
нодіоритів) на довкілля включають:

– клімат і мікроклімат – допустимий;
– грунт – зняття ГРШ (при необхідності) 

з площі земельної ділянки відведеної під роз-
робку кар’єру, за межами виділеної ділянки 
в місцях збереження вплив на ґрунти відсутній.

Після відпрацювання родовища передбаче-
на гірничотехнічна і біологічна рекультивація 
порушених гірничими роботами земель відпо-
відно до проекту.

– геологічне середовище – порушення при-
родного рельєфу данної поверхні з утворенням 
гірничої виробки, з тимчасовим зовнішнім 
відвалоутворенням розкривних порід (при 
необхідності), тимчасовому зниженню рівня 
поверхневих вод у зоні впливу кар’єру на час 
проведення промислової розробки.

– повітряне – вплив на повітряне середови-
ще відбувається за рахунок викидів в атмос-
феру забруднюючих речовин при проведенні 
розкривних, вибухових та видобувних робіт, 
розвантажувально-навантажувальних робіт, 
при переробці гірничої маси на щебінь, при 
роботі двигунів кар’єрної техніки та в процесі 
обслуговування техніки. Шумове навантаження 
пов’язане з роботою гірничого обладнання, 
кар’єрних машин і ремонтних робіт.

– водне – вплив на ґрунтові води внаслідок 
дренування та відкачки кар’єрної води та помір-
ний вплив на поверхневі водні об’єкти внаслідок 

скидання очищених кар’єрних вод в безіменний 
струмок. Аварійних скидів кар’єрних вод здій-
снюватися не буде.

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

– навколишнє техногенне середовище – 
вплив допустимий.

щодо технічної та територіальної альтер-
нативи 2: Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3, 
п. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

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

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

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати частковий вплив на окремі 
параметри довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни

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

що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання 

звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення 

планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту 

з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
попереднім абзацом;

– врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

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

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-

вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом по-
даного суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

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

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

Процедура громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля встановлюється відповідно до За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
та зокрема включає:

1. Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному 
веб- сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні 
і пропозиції, необхідно вказати унікальний 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду 
зауважень та пропозицій. У разі отримання та-
ких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних даних.

2. Суб’єкт господарювання під час підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля

зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
отримання дозвільних документів, які вида-
ються органами державної влади та місцевого 
самоврядування відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

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

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністра-
ції. Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 
10014, тел./ факс (0412) 22-08-24;

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна 
особа: Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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Повідомляємо про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
Мета планованої діяльності – видобу-

вання незміненого габро, придатного для 
одержання блоків згідно ДСТУ Б.ЕN1467: 
2007 на Північній ділянці Валентинівського 
родовища габро, що згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 
р. № 827 «Про затвердження переліків ко-
рисних копалин загальнодержавного та 
місцевого значення» відносяться до корис-
них копалин загальнодержавного значення.

ПП «ДІАБАЗ», що розробляє Вален-
тинівське родовище габро з 2000 року, має 
спеціальний дозвіл№ 2071 від 21 грудня 
1999 р., наданий Державною службою 
геології та надр України терміном на 20 
років. Північна ділянка Валентинівського 
родовища габро в Хорошівському районі 
Житомирської області розробляється згід-
но запасів, затверджених ДКЗ України за 
Протоколом УкрДКЗ № 4617 від 12.12.2018 р.

Режим роботи кар’єру з видобутку су-
глинку – 260 днів на рік при п’ятиденному 
робочому тижні в одну 8-мигодинну ро-
бочу зміну. Термін служби кар’єру складе 
48 років. Середньорічна виробнича по-
тужність видобутку суглинків від 2500 м3 
гірничої маси. Продуктивність кар'єру по 
супутній корисній копалині (тріщинувате 
габро для виготовлення бутового каменю 
і щебеню) приймається 1277 м3/рік.

Родовище розташоване на малопро-
дуктивних землях Добринського старо-
стинського округу Іршанської об’єднаної 
територіальної громади. Між Добрин-
ською сільською радою та ПП «ДІАБАЗ» 
було укладено Договір оренди землі під 
проведення видобувних робіт вивчення 
надр з 06.06.2005 р. до 28.12.2019 р.(на час 
дії ліцензії) на земельну ділянку загальною 
площею 4,3981 га. Площа ліцензійної ді-
лянки 3,96 га.

2. Суб’єкт господарювання
ПП «ДІАБАЗ», зареєстроване за адре-

сою: Україна, Житомирська обл., с. Олі-
ївка, вул. Звягельська, 12 Тел./факс: (0412) 
511–425; код ЄДРПОУ 13551380. Директор 
Гришкова Л. М.

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Управління екології та природних ре-
сурсів обласної державної адміністрації 
в Житомирській області. м. Житомир, 
вул. Театральна 17/20, 10014, м. Житомир, 
вул. Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 
22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.
ua. Контактна особа Семенюк М. М.

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Виконання вимог Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» (ч. 1 ст. 11) 
ПП «ДІАБАЗ» при розробці Північної ді-
лянки Валентинівського родовища габро, 
а саме отримання Висновку про оцінку 
впливу на довкілля для продовження 
Спеціального дозволу на розробку надр.

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх за-
планованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для ви-
дачі з оцінки висновку впливу на довкілля. 
Протягом усього строку громадського обго-
ворення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, 
на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть пода-
ватися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із

внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 26.07. 
2019 р. об 11 годині в адмінприміщенні 
Добринського старостату Іршанської ОТГ 
Хорошівського району Житомирської 
області.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-

альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Управління екології та природних ре-
сурсів обласної державної адміністрації 
в Житомирській області. м. Житомир, 
вул. Театральна 17/20, 10014, м. Житомир, 
вул. Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 
22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.
ua. Контактна особа Семенюк М. М.

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

Управління екології та природних ре-
сурсів обласної державної адміністрації 
в Житомирській області. м. Житомир, 
вул. Театральна 17/20, 10014, м. Житомир, 
вул. Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 
22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.
ua. Контактна особа Семенюк М. М.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності на Північній ділянці 
Валентинівського родовища габро на 210 
аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися 
з ними

Контактна особа Григорчук В., тел.+38 
(096 054–23–03) e-mail: 36976772@ukr.net

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙ-
НІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КА-
МЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 
(067)6713553, (063)9628236

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙ-
НІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КА-
МЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 
(067)6713553, (063)9628236

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

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

•	Техніка від	виробника:	Сівалка	(нова)	СУПН-
6(8),	УПС-6(8)-посил.рама,	2-к	привід.	Культи-
ватор	(новий)	КСО-4.0;	6.0;	8.0,	КРН-5.0;	6.0.	
Дискова	борона	(нова)	АГ-2.1;	2.4;	2.7;	3.1.	Сі-
валка	(після	кап.рем)	СЗ-3.6,	СЗ-5.4,	Тодак-8.	
0677801439

•	Техніка від	виробника:	Сівалка	(нова)	СУПН-
6(8),	УПС-6(8)-посил.рама,	2-к	привід.	Культи-
ватор	(новий)	КСО-4.0;	6.0;	8.0,	КРН-5.0;	6.0.	
Дискова	борона	(нова)	АГ-2.1;	2.4;	2.7;	3.1.	Сі-
валка	(після	кап.рем)	СЗ-3.6,	СЗ-5.4,	Тодак-8.	
0677801439

•	Трактори: "Джон	Дір-7720",	2005р.,	200к.с.,	
"МТЗ-952",	2003р.,	95к.с.;	комбайн	"Джон	Дір-
1052";	плуги	оборотні	3-,4-,5-корпусні;	преси;	
обприскувачі	навісні	15-18-21м;	жатка	кукурудзи	
4-8-рядна,	та	інше.	(097)3850784,(097)5847243

•	Трактори: "Джон	Дір-7720",	2005р.,	200к.с.,	
"МТЗ-952",	2003р.,	95к.с.;	комбайн	"Джон	Дір-
1052";	плуги	оборотні	3-,4-,5-корпусні;	преси;	
обприскувачі	навісні	15-18-21м;	жатка	кукурудзи	
4-8-рядна,	та	інше.	(097)3850784,(097)5847243

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	Фо-
тон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	інші.	
www.agrozone.com.ua	.	(050)1811180,(097)18
11011,(093)0881880.

3.8. Автозапчастини. Куплю 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	
термомеханічний	регулятор	тяги,	площа	обо-
гріву	100-300м2.	Власне	виробництво	"Канів-
ський	механічний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	
термомеханічний	регулятор	тяги,	площа	обо-
гріву	100-300м2.	Власне	виробництво	"Канів-
ський	механічний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

3.10. Автохімія, автотовари. 
Продам 

•	Запчастини двигунів	КамАЗ,	ЯМЗ,	МТЗ,	
ЮМЗ,	ЗІЛ,	ГАЗ.	Оригінальна	поршнева	група	
Мотордеталь	Кострома,	гільза,	поршневі	кіль-
ця,	р/к	прокладок	двигунів,	КПП,	мостів,	ГТВ,	
вкладиші	к/вала.	Доставка	Нова	пошта,	Інтайм.	
60675702202,0507190074.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ВИКОНУЄМО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ! ШПА-
КЛІВКА, ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ШПАЛЕ-
РИ, СТЯЖКА, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА І Т.П. 
0969825255.

• ВИКОНУЄМО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ! ШПА-
КЛІВКА, ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ШПАЛЕ-
РИ, СТЯЖКА, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА І Т.П. 
0969825255.

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

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

• ПРОДАМ  ПЕСОК,  БУТ,  ЩЕБЕНЬ,  ОТ-
СЕВ,  ДРОВА,  ЗЕМЛЮ,  ГЛИНУ,  ПЕРЕ-
ГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙ-
М АТ Е Р И А Л О В ,   В Ы В О З   М У С О РА . 
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

• ПРОДАМ  ПЕСОК,  БУТ,  ЩЕБЕНЬ,  ОТ-
СЕВ,  ДРОВА,  ЗЕМЛЮ,  ГЛИНУ,  ПЕРЕ-
ГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙ-
М АТ Е Р И А Л О В ,   В Ы В О З   М У С О РА . 
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.малярні	роботи	різної	
склад,	декор.штукатурка	(венеціанська,	мар-
сельський	віск	та	багато	інших),	утепл.буд,	
короїд,	байрамікс.	0633571633,0982599951Зоя

4.15. Металообробне 
обладнання. Продам 

• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВСТОСТІННІ, 
КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ. 0661542484
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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.

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.

6.17. Послуги. Iншi 
•	Гарантована допомога	в	оформлені	кредита	
пенсіонерам	і	непрацевлаштованим.	Оформ-
лення	від	5000	до	500	тыс.грн.	Без	довідок,	
застави	та	поручителів.	Виводимо	з	чорних	
списків.	(068)9019586,(050)8682005

•	Гарантована допомога	в	оформлені	кредита	
пенсіонерам	і	непрацевлаштованим.	Оформ-
лення	від	5000	до	500	тыс.грн.	Без	довідок,	
застави	та	поручителів.	Виводимо	з	чорних	
списків.	(068)9019586,(050)8682005

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

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

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ, 
ВИДАНИЙ НА ІМ`Я ЯКОВЧУК СВЯТОС-
ЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ІНВАЛІДА ВІ-
ЙНИ СЕРІЯ В-1, №003284, ВИДАНЕ НА 
ІМ`Я ВИШНЕВСЬКИЙ ОЛЕГ СТАНІСЛА-
ВОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА 
БОЙОВИХ ДІЙ СЕРІЇ АА №263621, ВИ-
ДАНЕ НА ІМ`Я НОВІКОВ МАКСИМ ЛЕО-
НІДОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ЗАГУБЛЕНО ДИПЛОМ №995868, ВІД 
26.06.1989Р, ВИДАНИЙ СЕРЕДНІМ ПРО-
ФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ УЧИЛИЩЕМ №5 
М.ЖИТОМИР ЧУПРИНСЬКОМУ ВОЛО-
ДИМИРУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	насоси,	
тельфера,	холодильне	обладнання,	силові	
трансформатори,	пускачі,	автомати,	компре-
сора,	генератори,	підшипники.	0671885230

•	Куплю постійно	лампи,	світильники,	про-
жектори,	дроселя	та	 іншу	електросвітло-
техніку.	Складського	зберігання.	Опт.	Viber	
0503201914,0676225257,email:fed@atelepor

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОН-
СУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА У ПРОБЛЕМАХ: 
ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ, БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, 
ЛЮДСЬКИХ ЗАЗДРОЩАХ, САМОТНОСТІ, 
СУПЕРНИКІВ, ПОВЕРНУ КОХАНУ ЛЮДИНУ, 
ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА 
НА ВІДСТАНІ. 0683706105,0732232983ЛЮД-
МИЛА

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВСТОСТІННІ, 
КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ. 0661542484

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	Кредит-

ная	карта	до	50	000	грн.	Перекредитуем	ваши	

кредиты	до	200	000	грн.	0732551010,0662551010

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	Кредит-

ная	карта	до	50	000	грн.	Перекредитуем	ваши	

кредиты	до	200	000	грн.	0732551010,0662551010

6.13. Ремонт техніки 

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

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

Куплю авто вітчизняного або 

063-243-94-32, 068-790-50-05

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та 
дорого.
     Тел. : 067-745-98-77,

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
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• Існує більш ніж 8000 видів 
рептилій на планеті, і живуть вони 
на всіх континентах, окрім Антарк-
тиди (там занадто холодно).

• «Холоднокровні» – не кращий 
спосіб опису рептилій. Їхня кров 
не обов’язково холодна сама по 
собі. Але вони ектотермні тварини, 
що означає, що вони отримують 
тепло з зовнішніх джерел. Рептилії 
не можуть регулювати свою тем-
пературу тіла внутрішньо, як це 
роблять люди.

• Рептилії є одними з най-
більш довгоживучих видів на пла-
неті. Наприклад, великі черепахи, 
такі, як черепаха Альдабра, може 

жити протягом більше 150 років. 
Алігатори можуть жити близько 
70 років. Королівський пітон, по-
пулярний тип домашньої тварини, 
може жити до 40 років.

• Більшість змій у світі (май-
же дві третини) не є отруйними. 
Лише близько 500 видів – отруй-
ні, з них тільки 30–40 вважаються 
шкідливими для людини.

• Змії приймають їжу велики-
ми (в порівнянні з їх розмірами 
тіла) порціями, і вони мають 
набагато повільніший обмін 
речовин, аніж у людей. Це по-
яснює, як вони можуть так довго 
обходитися без їжі.

• Найдовша змія у світі – сіт-
частий пітон, який може переви-
щувати 10 метрів у довжину. Хоча 
сітчасті пітони зазвичай стають 
довшими, анаконда може вважати-
ся найбільшою змією за розміром 
і вагою.

• Анаконда може важити біль-
ше 130 кілограмів. У той час як 
сітчастий пітон і анаконда є най-
більшими зміями в цілому, коро-
лівська кобра на сьогоднішній день 
є найбільшою з отруйних змій. 
Вона може вирости до довжини 
більше 6 метрів і важити більше 
9 кілограмів.

Гороскоп на тиждень 10 - 16 липня

ОВЕН
Цього тижня най-

важливіше – зосеред-
итися на роботі й нових 

джерелах доходів. Успіх багато 
в чому залежатиме від правиль-
ної реакції.

ТЕЛЕЦЬ
Переборіть себе, 

звільніться від комплек-
сів, які заважають вам жити й 
рухатись вперед. Прислухайтесь 
до порад і власної інтуїції.

БЛИЗНЮКИ
Сприятливий час, 

коли  викон у ю т ьс я 
бажанн я.  Тепер ви точно 
знаєте, що досягнете своєї 
мети, адже поруч люди, які 
підтримують вас.

РАК
В с е  б уд е  до бр е. 

Сприймайте без образ 
критичні зауваження на 

свою адресу, прислухайтеся до 
них й робіть необхідні висновки.

ЛЕВ
Ймовірні конфлік-

тні ситуації на роботі. 
Зберігайте спокій. Поставтеся 
відповідальніше до проблем 
членів сім'ї.

ДІВА
Не дозволяйте себе 

використовувати. На-
вчіться казати «ні», коли це 
необхідно. Вам дуже допоможе 
уміння стримати себе.

ТЕРЕЗИ
Сконцентруйтеся 

на головному, не ви-
трачайте сили на другорядні 
питання. Постарайтеся не спе-
речатися з керівництвом, але 
вдома ваше слово – вирішальне.

СКОРПІОН
Сприятливо все, що 

сприяє вашому осо-
бистому розвитку. Можна роз-
раховувати на якісь прибутки. 
Чудовий період для кохання.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня про-

демонструєте свої та-
ланти й заслужите похвалу. Не 
навантажуйте рідних своїми 
проблемами.

КОЗЕРІГ
Не надто перенапру-

жуйтеся на роботі – на-
вряд чи гідно оцінять 

ваші старання. Не обговорюйте 
друзів та знайомих за їхньою 
спиною.

ВОДОЛІЙ
Будьте обережніші 

у висловлюваннях, а то 
викажете якісь таємни-

ці. У вихідні можуть нагадати 
про себе далекі родичі.

РИБИ
Час уповільнити ро-

бочий ритм. Відпочинь-
те, послухайте приємну музику, 
збагатіться новими враженнями 
й відчуттями.

Цікаві факти про рептилій

Засоби побутової хімії, зо-
крема порошки, гелі для миття 
посуду, аерозолі тощо небезпеч-
ні не тільки для мікробів, а й для 
нашого здоров'я.

На жаль, багато хто сліпо 
вірить рекламі і просто не за-
мислюється про наслідки ви-
користання засобів побутової 
хімії. Деякі, хоча і знають про 
потенційну небезпеку таких за-
собів, але заради економії свого 
часу все ж їх купують. І тільки 
деякі переходять на екозасоби, 
в тому числі й «домашні» засоби, 
зроблені своїми руками.

Токсичність куплених за-
собів побутової хімії вже під-
тверджена вченими. І все ж 
під час прибирання будинку 
і в питаннях особистої гігієни 
складно обійтися без мийних, 
антибактеріальних і подібних 
засобів. Простою, доступною 
і, головне, безпечною альтерна-
тивою «хімії» стануть натуральні 
засоби: господарське мило без 
проблем замінить пральний 
порошок, аромаолії – освіжува-
чі повітря, гірчиця – засіб для 
миття посуду. Багато з цих до-
машніх екозасобів можна ви-
користовувати безпосередньо, 
а краще – приготувати суміш 
з кількох компонентів, які мають 
необхідні якості і завдяки цьому 
в рази підсилюють загальну дію.

Домашні екозасоби  
для миття посуду:

– гірчичний порошок – від-
мінно видаляє жир з будь-якого 
посуду;

– сода;
– настій або відвар мильних 

горіхів;
– лимонний сік, лимонна 

кислота або оцет для знежи-
рення і видалення запаху;

– господарське мило або миль-
ний розчин з харчовою содою;

– глина;
– суміш гірчиці з содою 

у співвідношенні 1:1.
– суміш: 2 склянки води, 1 

шматок мила, подрібнений на 
тертці; ½ пачки соди.

– паста на основі мила й 
соди: натріть на тертці 100 г 75% 
господарського мила, залийте 
1 л окропу і додайте 2 ч. л. каль-
цинованої соди.

Безпечні засоби для 
чищення керамоплитки, 
кахлю, мийки

Сода чудово видаляє 80% 
жиру, плям, відмінно підходить 
для чистки керамоплитки, ку-
хонної плити, мийки, умиваль-
ника. Її можна використовувати 
і як засіб від накипу.

Безпечні засоби  
для чищення скла, 
видалення іржі

Приготуйте суміш: 3 ст. л. 
оцту, 1/3 ч. л. рідкого мила і 2 
склянки води. Цю суміш мож-
на розприскати за допомогою 
пульверизатора або просто на-
нести на поверхню, після чого 
протерти вологою ганчіркою.

Приготувати нешкідливу 
рідину для миття скла можна 
за допомогою соку лимона або 
оцту, розчинивши 2 ч. л. кислоти 
в 1 літрі води.

Оцет, сік лимона або лимон-
на кислота також допоможуть 
видалити іржу.

Безпечні засоби  
для прання одягу:

– натріть на тертці 250 г гос-
подарського мила, додайте 125 
мл бури і 125 г харчової соди;

– змішайте в контейнері 1 
частину харчової соди з 1 части-
ною бури. Для попереднього за-
мочування використовуйте 2 ст. 
л. суміші, для прання потрібно 
ще 2 ст. л. цієї суміші;

– натріть на тертці 100 г 75% 
господарського мила, залийте 
1 л окропу і додайте 2 ч. л. каль-
цинованої соди (для машинного 
прання – 3–4 ст. л.);

– приготуйте луг – настій 
золи. Насипте 2–3 см золи на 
дно відра і залийте водою. Через 
тиждень процідіть настій через 
марлю;

– розведіть у воді невелику 
кількість соди і 1 ст. л. оцту;

– приготуйте квасолевий 
відвар: відваріть 200 г квасолі 
в 1 л води. Процідіть, додайте 
теплої води і збийте піну. Цей 
засіб підходить для прання шов-
ку та вовни;

– в якості засобу для вибілю-
вання можна використовувати 
кальциновану соду, а плями до-
бре видаляються за допомогою 
солі або перекису водню.

У наш час заміна «хімії» 
натуральними засобами – не 
розкіш, а усвідомлений вибір 
здорового способу життя. Вибір, 
який залишається за кожним.

Домашні екозасоби  
для прання та прибирання
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Людина-павук: 
Далеко від дому

Жанр: пригоди, фантастика
"Доброзичливий сусід" Людина-Павук, як і на-
лежить, став героєм Нью-Йорка. Він допомагає 
місцевій поліції ловити злочинців. Але й геро-
ям потрібно відпочивати – тому, незважаючи 
на дзвінки самого директора "Щ.И.Т.а" Ніка 
Ф'юрі, Пітер Паркер разом зі своїми друзями 
Недом, Ем Джей й іншими відправився на ка-
нікули до Європи. Старовинні красиві міста, 
умиротворення та романтика – ось що йому 
зараз потрібно. Але Нік Ф'юрі його все-таки 
знайшов і напряг роботою… Відмовляти йому – 
тільки собі дорожче. Людина-Павук повинен 
розібратися з містичною появою створінь-
елементаліїв.

Норм та Незламні: 
Велика пригода

Жанр: мультфільм
У крижаних горах Арктики зазнає ава-

рії літак під керуванням археолога Джина. 
Катастрофу влаштував його підступний на-
парник, який викрадає безцінну нефритову 
статуетку китайського божества – ключ до 
незліченних скарбів. На допомогу Джину 
приходить король Арктики Норм. У компа-
нії з лемінгами він вирушає у смертельно 
небезпечну подорож. Цього разу чарівний 
і щиросердий ведмедик має не лише зне-
шкодити злодія та повернути безцінну 
реліквію, але й встигнути на весілля свого 
ексцентричного дідуся… 

Ібіца
Жанр: комедія
Сучасних підлітків дуже важко мотивувати 

хоч якось вчитися. Філіпу довелося піти на 
крайні заходи – він домовився зі своїм стар-
шим сином Жульєном, що якщо той отримає 
ступінь бакалавра в коледжі, то зможе вибрати 
абсолютно будь-яке місце для літнього відпо-
чинку. Хлопець виконав умови парі – і тепер 
Філіп із його любовним захопленням Керол, її 
дітьми та з власним сином повинен поїхати в 
це місце цілодобових тусовок. Що йому, вже 
далеко не молодому чоловікові, тут робити? 
Він звик до спокійного та розміреного життя без 
яскравих стрибків. Ця відпустка буде для нього 
справжнім випробуванням, але Філіп не пови-
нен впасти у бруд обличчям перед подругою.

Корупція
Жанр: кримінал, трилер
Доля абсолютно не пощадила Ліама. Зо-

всім недавно його випустили з місць не таких 
віддалених, куди він потрапив через минулі 
помилки. Саме глава злочинного лондонського 
синдикату Кліффорд Каллен – причина того, 
що Ліам потрапив за грати. І це мало не зруй-
нувало його родину, що він зараз планує ви-
правити. На вулиці 2012 рік, Лондон готується 
до прийому Олімпійських ігор. Кліфф постійно 
на виду, його зв'язки з політиками та дипло-
матами допомагають йому мати репутацію 
чистої людини. Мало хто знає, що насправді 
ховається за маскою цього чоловіка – корупція, 
жадібність, убивства. Ліам буде намагатися 
виправити минулі помилки.

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
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