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Арахіс смажен. В асорт. 60г 
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905760

Молоко 2,5% 0.9 л
ТМ Рудь

1795

Сир плавл. Вершковий 35 
г з хлібними палочками 
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Напій
Пепсі-Кола 1,5л
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У Житомирі обрали  
35 представників громадської 
ради при ОДА

«Житомирводоканал» анонсує підняття 
тарифів на водопостачання на 32,5 %, 
але за яку якість води ми платимо?

Шановні житомиряни!
21 липня 2019-го року в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради 

України! Українці у черговий раз скористаються своїм правом обрати парламент 
країни, який разом із президентською «вертикаллю», із опорою на місцеве самовря-
дування має стати головним двигуном змін та реформ, яких в Україні справді зачека-
лися.

У Житомирському мажоритарному виборчому окрузі №62 кандидатом у народні 
депутати України зареєструвався і я, Володимир Недільський, житомирянин, дипло-
мований юрист-правознавець.

Чому я йду на вибори до Верховної Ради України?
Найпершим і головним чином тому, що переконаний – українці мають право на 

достойне життя. Це право має бути гарантоване вітчизняним законодавством.
Тому я – «За» ЗАКОН і справедливість!
За фахом я юрист і знаю, як зробити так, щоб:
-захистити у законодавчому полі конституційні права українців;
-знищити корупційний та бюрократичний тиск на людей;
-домогтися того, щоб держава поважала та цінувала своїх громадян;
-повага до закону  стала головним методом зміцнення Української держави та 

найкращим інструментом підвищення її авторитету у світі.

Чи зможу я домогтися справедливості?
Неодмінно зможу, якщо мене підтримають житомиряни!
Лише разом ми змінимо старі правила і змусимо Закон працювати на людей!
Для цього я готовий сповна віддавати свої знання, свій час та зусилля!
Сподіваюсь на Вашу підтримку і заздалегідь дякую за довіру!

Свобода полягає у тому, щоб залежати тільки від законів
(Вольтер)

Володимир Недільський, кандидат у народні депутати України
по виборчому округу №62 (м. Житомир).
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Дивно, але у на-
шій свідомості досі 
відсутній очевид-
ний висновок про 
взаємозв’язок між 
погіршенням стану 
здоров’я людей та 
забрудненням на-
вколишнього серед-
овища. Найгірше 
те, що громадська 
думка не стала вирі-
шальним фактором 
для покращення 
екології, збудником 
для влади, для по-
літиків, для депу-
татів. Однак у Жи-
томирі, а також на 
території кількох 
приміських районів 
питання про стан 
водозабезпечення 
населення вивчали 
депутат Житомир-
ської обласної ради 
Володимир Кропив-
ницький та депутат 
Житомирської місь-
кради Любов  
Цимбалюк.

Ситуація із водозабез-
печенням щодня гіршає не 
лише у Житомирі та Жи-
томирському районі, але 
й у Любарі,  Народичах, 
Черняхівському та Овруць-
кому районах Житомирщи-
ни. Про це неодноразово 
і лише упродовж 2017–2018 
років повідомляли фахівці 
Держпродспоживслужби 
у Житомирській області. 
Володимир Кропивницький 
та Любов Цимбалюк скорис-
талися послугами недержав-
ної структури, залучивши до 
процесу вивчення якості пит-
ної води вимірювальну лабо-
раторію навчально-наукового 
центру екології та охорони 
навколишнього середовища 
ЖНАЕУ. Дослідження ситуа-
ції із водопостачання та водо-
забезпечення проводилося 
на території Житомира, Жи-
томирського, Любарського, 

Романівського та Чуднівсько-
го районів. Сто шістдесят (!) 
проб для вивчення ситуації 
із водозабезпеченням, окрім 
мереж централізованого во-
допостачання, відбиралися 
також із колодязів та свердло-
вин у сільських закладах до-
шкільної та середньої освіти.

Що у місті, те і в селі: 
однаково погано!

Насамперед про існую-
чий стереотип щодо поганої 
якості води у мережах водо-
гону і кращу та «чисту» воду 
у колодязях та свердловинах. 
Насправді вода за своїми ха-
рактеристиками у мережах 
водогону і у колодязях сіль-
ської місцевості дещо від-
різняється за своїм хімічним 
складом. Однак в обох випад-
ках (як у місті, так і в селі) 
вона є вкрай забрудненою, 
а у більшості випадків – не-
безпечною (небажаною) для 
вживання. У Житомирі до-
слідники виявили значні 
перевищення показників за-
барвленості та каламутності 
води. Невтішними виявили-
ся і результати дослідження 
води у місті Житомирі на 
вміст заліза: усі проби води 
мали вражаючі показники 
перевищення норми від 1,1 
до 4-х разів. Ще один по-

казник, який зазвичай є 
мірилом придатності води 
для вживання, у Житомирі 
виявився негативним – вміст 
аміаку перевищував допус-
тимі норми в 1,5 раза. Уні-
версальний показник якості 
води, який екологи визнача-
ють як «загальне мікробне 
число», у Житомирі пере-
вищував допустимі норми 
у 89% відібраних проб.

Як не дивно, але й у при-
міських селах радіти немає 
чому. Звісно, показники пе-
ревищення вмісту заліза та 
аміаку у Житомирському, 
Любарському, Романівському 
та Чуднівському районах зна-
чно менші, аніж у Житомирі, 
але це аж ніяк не означає, що 
якість питної води у сільській 
місцевості краща. Бо село спо-
живає питну воду, яка має 
ДЕСЯТИКРАТНІ (до 14 разів) 
перевищення норм вмісту 
нітратів. Так званий «рівень 
жорсткості води» у сільській 
місцевості має відчутні пере-
вищення у третині усіх до-
слідницьких випадків.

Вода – причина усіх 
найважчих хвороб!

Люди мають знати, розу-
міти і пам’ятати, що переви-
щення будь-яких допустимих 
показників у хімічному складі 

води призводить до важких 
наслідків. Так, вживання води 
із підвищеними кількостями 
заліза призводить до накопи-
чення його у печінці та по-
ступового її руйнування. Вода 
із підвищеним рівнем заліза 
підвищує ризик виникнення 
інфаркту міокарда і сприяє 
розвитку хронічних захворю-
вань. Підвищений «рівень жор-
сткості» води також погіршує 
стан здоров’я, спричиняючи 
відчутне пересихання шкіри, 
яке у більшості випадків при-
зводить до появи дерматиту. 
Небезпека перевищення нітра-
тів у воді є найбільш патологіч-
ною, оскільки нітрати внаслідок 
певних реакцій відновлюють-
ся у нітрити, потрапляють 
у кров і блокують гемоглобін, 
що призводить до кисневого 
голодування. Небезпека нітра-
тів також пов’язана із їх роллю 
у синтезі нітрозамінів (нітро-
замідів), яким властива мута-
генна і канцерогенна дія. Ось 
чому погіршення якості води 
часто і напряму пов’язують зі 
спалахом виникнення у людей 
онкохвороб.

Найперша дія 
і найшвидший вихід – 
очистка!

Проведені депутатами 
Володимиром Кропивниць-

ким та Любов’ю Цимбалюк 
дослідження якості питної 
води у місті Житомирі та 
передмісті засвідчили го-
стру потребу у негайних 
діях з боку органів влади. 
Висновки, зроблені лабора-
торією навчально-наукового 
центру екології та охорони 
навколишнього середовища 
ЖНАЕУ, засвідчують значні 
відхилення та порушення 
норм Закону України «Про 
питну воду та питне водо-
постачання». На узбіччі ре-
ального життя залишаються 
і пункти загальнодержавної 
цільової програми «Питна 
вода України» на 2011–2020 
роки. Загалом, аби виправ-
ляти вкрай погану, а точні-
ше – катастрофічну ситуацію 
із забезпеченням населення 
якісною питною водою, тре-
ба вживати комбіновані зу-
силля влади, громадськості 
та науковців-екологів. Як по-
казує досвід вирішення поді-
бних проблемних ситуацій, 
перспектива виглядає зовсім 
не оптимістично. Однак на-
гальні завдання можна ви-
рішувати вже сьогодні і за-
втра! Депутат Житомирської 
обласної ради Володимир 
Кропивницький у своєму 
виступі під час сесії Жито-
мирської обласної ради від 
9 липня 2019-го року запро-
понував і зажадав від влад-
них органів негайних дій із 
пришвидшення оснащен-
ня та встановлення у ВСІХ 
освітніх та соціальних закла-
дах області систем очистки 
води. Одночасно потрібно 
вдосконалювати діяльність 
водоканалів у плані поси-
лення їх контролю за систе-
мою водовідведення у спо-
живачів, але на першому 
плані і у першочерговому 
порядку ситуацію із якістю 
питної води можна покра-
щити через впровадження 
системи її очистки. Це на-
гальне завдання за своєю 
гостротою зовсім не по-
ступається таким болючим 
для суспільства проблемам, 
як корупція чи, наприклад, 
встановлення справедливих 
комунальних тарифів. Про 
це треба знати, повсякчас 
пам`ятати і – діяти!

Петро Каленський

Те, що виявили Цимбалюк та 
Кропивницький, стало шоком…
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Меня очень неприятно удиви-
ли сторонники Порошенко и его 
партии. В пятницу, 12июля 2019, 
приехали в Житомир, устроили 
беспредел по отношению к жи-
томирянам. Порошенко со сцены 

обозвал житомирян «пророссий-
скими провокаторами» пропла-
ченными Россией. А житомир-
ский Рабинович и его «титушки» 
били житомирян руками. Бил 
лично и сам Рабинович за то, что 
они были с красными шариками

Напомню, что в команду Ра-
биновича входят мер Сухомлин, 
Розенблат, Хренов, Яремчук, 
и, конечно же, Гундич, который 
почему-то, не полез в этот раз на 
сцену к Порошенко.

Теперь, обратите внимание, 
кто из политиков и политиче-
ских партий, требует привлечь 
к ответственности Порошенко 
и других свинарчуков? Никто. 
За исключением партии Ша-
рия. И я понял, что победа на 
выборах партии Шария –это 
олигархам и их партиям, уже 

даже не как «кістка у горлі», 
а похлеще, это пахнет тюрем-
ными сроками.

По рейтингам денежных за-
трат на выборах лидирует партия 
Коломойского «Слуга народа» – 
97,5 миллиона, 2-е место –партия 
Пинчука «Голос» – 78, миллионов 
гривен., Опозиционный блок Мед-
ведчука – 69 миллионов, партия 
ЕС Порошенка – 47,3 миллиона, 
партия «Батьківщина» Таруты 35,4 
миллиона. Партия Шария истра-
тила на выборы всего 2 миллиона 
гривен.

Олигархи упорно никого не 
желают больше видеть в Вер-
ховном Совете Украины., кро-
ме своих партий. Но что самое 
интересное, что, согласно соцо-
просу, партия Шария набрала 
чуть меньше партии «Слуга на-

рода» – 25%. Молодежь массово 
переходит в партию Шария.

Что я, как кандидат, увидел на 
этих выборах по Житомиру

Взять, к примеру, Гундича. 
5 лет был на бирже труда, получал 
пособие по безработице. После 
этого, Зубко его сделал губерна-
тором. З два года «нажил» денег 
и выплеснул всё нажитое непо-
сильным трудом, а это милило-
ны в долларовом эквиваленте, на 
билборды, газеты, на агитацию. 
Даже всю Михайловскую «при-
хватизировал» на время. Кто ему 
разрешил это сделать?. Житоми-
ряне не разрешали ему использо-
вать в личных целях центральную 
улицу города на его собственную 
(Гундича) рекламу.

Прославился на этих выборах 
также зять Рыжука Грамотенко, 

выплеснув свое несметное богат-
ство, свои миллионы долларов на 
агитацию

Также депутат Ткаченко про-
славился своими миллионами. 
И ниже рангом – все остальные 
депутаты горсовета

По 62 округу: кандидатами 
от Житомира являются депута-
тами всех уровней и чиновниками. 
Я единственный человек, который 
никогда не был чиновником и де-
путатом, и, поэтому могу пода-
рить людям надежду на переме-
ны. Я даю возможность себе и вам 
остановить разрушение Украины. 
Распаковывайте чемоданы, идите 
на выборы и голосуйте!

Ваш друг
Кандидат в депутаты 

 по 62 округу Житомира 
Александр Коцюбко .

 На фото: кандидат  
у народні депутати України 
Олександр Коцюбко

Рейтинги партий и депутатов

Особливий акцент планують 
зробити на підтримці молодих 
вчителів.

На засіданні уряду було ухвалено низку 
рішень щодо підвищення зарплат освітянам 
на 20–70% та виправлення диспропорцій, що 
стосувались окремих категорій викладачів. Це 
черговий крок для забезпечення гідної оплати 
праці освітян. За три минулих роки зарплату 
вчителів було підвищено на 85%, і нині стоїть 
мета, щоб до 2023 року мінімальний оклад пра-
цівника освіти складав чотири прожиткових 
мінімуми.

З наступного року запроваджується нова 
система оплати праці освітян –зарплата педа-
гогічних працівників буде прив’язана до про-
житкового мінімуму, а не до тарифної сітки, 
як зараз. Від впровадження нової системи 
найбільше виграють вихователі, молоді 
вчителі, майстри закладів профосвіти, адже 
вони сьогодні отримують мінімальну зарп-
лату. Зокрема:

– молодий вихователь дитячого садка, який 
зараз отримує 4173 грн (оклад+надбавка за пре-
стижність), з наступного року матиме посадовий 

оклад в розмірі 6 269 грн. Тобто його посадовий 
оклад зросте на понад 50%;

– молодий вчитель, який зараз отримує 
зарплату в 5410 грн (оклад+надбавка за престиж-
ність та перевірку зошитів), з наступного року 
буде отримувати 7643 грн. Тобто на 41% більше;

– молодий майстер виробничого навчан-
ня у закладі профосвіти на сьогодні отримує 
4540 грн (оклад+надбавки), з наступного року 
буде отримувати 7700 грн. Тобто на 70% більше.

Внаслідок запровадження нової систе-
ми оплати праці зростуть також зарплати 
і в досвідчених педагогів. Так:

– досвідчений вихователь дитсадка зі 
стажем 21 рік, який зараз отримує 6509 грн 
(ок лад+надбавки за стаж та престиж-
ність), у 2020 році буде отримувати 9100 грн 
(оклад+стаж). Тобто його зарплата зросте на 40%;

– досвідчений вчитель зі стажем 21 рік зараз 
отримує 8182 грн, в наступному році буде отри-
мувати 10500 грн. Тобто його зарплата зросте 
на майже 30%;

– досвідчений майстер виробничого навчан-
ня у закладі профосвіти зі стажем 21 рік, який 
сьогодні отримує 6974 грн, в наступному році 
буде отримувати 9800 грн. Тобто його зарплата 
зросте на 40%.

Як повідомляє Жи-
томирське обласне 
управління лісового та 
мисливського господар-
ства, нинішнього року 
лісова спільнота прове-
де 22-й Всеукраїнський 
конкурс-змагання валь-
ників лісу.

До цього своєрідного іспиту на 
майстерність, професіоналізм, твор-
чість в колективах галузі завзято готу-
ються кращі спеціалісти лісозаготі-
вельної справи. Житомирщина також 
не є винятком. У всіх державних 
лісогосподарських підприємствах 
області відбуваються 
відбіркові змагання 
між кращими спеці-
алістами в цій сфері 
з кожного виробни-
чого підрозділу. Фі-
нальна частина 22-го 
обласного конкурсу-
змагання вальників 
лісу пройде на базі 
державного підпри-
ємства «Коростишів-
ське лісове господар-
ство» 9 серпня.

М і с ц е  п р о в е -
дення – Дубовецьке 
лісництво. У заході 

візьмуть участь переможці відбірко-
вих змагань та наймолодші учасники 
(віком до 24 років) з 20 лісогосподар-
ських підприємств. Україна є членом 
Міжнародної асоціації вальників 
лісу (IALC), і змагання проходять за 
правилами чемпіонату світу серед 
лісорубів Міжнародної асоціації чем-
піонатів серед лісорубів та Положен-
ня про обласний конкурс-змагання 
вальників лісу. Житомирське обласне 
управління лісового та мисливського 
господарства запрошує команди лісо-
господарських підприємств, дилерів 
з розповсюдження та обслуговування 
лісозаготівельної техніки і всіх, хто 
цікавиться життям лісового господар-
ства, завітати 9 серпня на 22-і обласні 
змагання вальників лісу. Початок за-
ходу о 10:00.

З 2020-го року зарплата 
освітян зросте на 20 – 70 %

У Дубовецькому 
лісництві на 
Житомирщині 
змагатимуться 
вальники лісу
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Руслан Мороз

Цими вихідними 
відбулася рекордна 
кількість фестивалів 
і заходів одночасно на 
території Житомир-
ської області та міста 
Житомира.

Так, актори Житомирського 
академічного українського музич-
но-драматичного театру імені Івана 
Кочерги під керівництвом заслу-
женого артиста України, режисера 
та актора театру Петра Авраменка 
відтворили на Михайлівській час-
тинку старого Житомира.

Впродовж всієї вулиці було вста-
новлено декілька фотозон, де відобра-
жався певний час або історична подія 
в житті міста, а актори допомагали 

містянам зануритися в атмосферу 
старого Житомира та фотографува-
лися зі всіма бажаючими.

Ми взяли коментар в організа-
тора цієї події – заслуженого артис-
та України Петра Авраменка:

«Вперше вирішили створити 
свято «День вулиці Михайлівської». 
Чудова ідея! Я живу в Житомирі, ба-
гато знаючи про місто, займаючись 
ще й його історичним минулим, 
я знімаю історичні фільми про 
Житомир, дізнався багато нового 
цікавого про наше місто, про тих 
людей, які жили та працювали тут.

Наприклад, граф Микола Си-
нельников – особистість, яка за три 
роки зуміла побороти корупцію 
в місті. Тоді він ще був генерал-гу-
бернатором Волинської губернії. За 
дуже короткий термін Синельни-
ков зробив багато чого корисного 
для міста. Мене вразило те, що 
я багато дізнався про будівлі, які 
тут знаходяться. Поруч будинок 
Трибеля, де знаходилася фабрика. 
Що мені було приємно і в той же 

час неприємно – те, що тут жив 
Михайло Хаботін, який фактично 
побудував Михайлівську, але навіть 
не збереглося його фото. Ми не зна-
ємо, як він виглядав. Тому для того, 
щоб ми знали, пам’ятали історію 
свого міста, потрібно робити таки 
заходи, де ми будемо розповідати 
жителям та гостям нашого міста 
Житомира саме про Житомир. Це 
дуже важливо!

Цього разу на Михайлівській 
працює близько двадцяти акторів 
на дев’яти локаціях. Основні локації: 
губернатор Синельников, Михайло 
Хаботін, родина Трибелів, поруч 
знаходиться локація, де грає музи-
кант, тому що поряд знаходиться 
велична будівля Житомирського 
товариства взаємного кредиту, одна 
з останніх передреволюційних но-
вобудов, яка зараз відома всім як бу-
динок Житомирської міської ради 
і міськвиконкому. Там проводилися 
свого часу музичні вечори.

Якщо уважно придивитися до 
старовинних фотознімків, то ми 
побачимо, що більшість магазин-
чиків з'являються на місці квартир 
у перших поверхах будинків на 
центральних вулицях Житомира. 
Таким же торговельним залиши-
лось призначення більшості при-
міщень першого поверху будинку 
товариства і у пореволюційні роки. 
Але головним у ньому був все ж 
таки прекрасний актовий зал. Саме 
у цьому залі 20 травня 1903 року 
перед житомирянами співав сам 
Федір Шаляпін! На жаль, великий 
співак дав у нашому місті тільки 
один концерт.

Товариство більшість своїх 
приміщень здавало в оренду. На 
першому поверсі – магазинам, на 
другому, крім незначної кількості 

кімнат, – музичним навчальним за-
кладам. Це були класи Житомир-
ського артистичного товариства та 
класи Житомирського відділення 
імператорського музичного товари-
ства. У перших навчався і потім вже 
викладав визначний український 
композитор Михайло Скорульський. 
Той самий Скорульський, мати якого 
Ніна Олексіївна Викова у 1903 році 
в актовій залі товариства акомпану-
вала маестро Шаляпіну. 25 вересня 
1987 року на фасаді будинку міськра-
ди до 100-річчя від дня народження 
композитора, автора знаменитого 
балету-феєрії «Лісова пісня» було 
урочисто відкрито меморіальну до-
шку Михайлу Скорульському. До 
речі, мелодії до «Лісової пісні» ком-
позитор збирав під час прогулянок 
околицями Житомира, записавши 
їх від селян Станишівки, Пісок, Зарі-
чан. В інших класах – Артистичного 
товариства під керівництвом відо-
мого житомирського музичного пе-
дагога О. С. Ружицького – навчався 
видатний український композитор 
Борис Лятошинський.

Також є локація банк, кінотеатр. 
Ми ще одну локацію пропустили, 
але сподіваюся, що ми її зробимо 

наступного разу. Тут вперше за всю 
історію Житомира була поставлена 
новорічна ялинка.

Зараз ми не говоримо про по-
літику, ми розповідаємо про Жи-
томир. Підходять дуже часто люди 
і говорять, що класно, коли в Жито-
мирі розповідають про Житомир 
для житомирян. Багато люди дізна-
ються про історію, а це важливо – 
знати історію свого міста. Про його 
засновників, знати про його людей, 
яки змінили це місто на краще. Але, 
на жаль, так відбувається історично, 
що ті постаті, які змінювали місто, 
відходять, і про них мало хто знає.

Повернуся до Шодуара. «Де Шо-
дуар» – так називається наш фільм, 
який ми знімали. Ми порушили 
історичну тему, а потім все знову 
затихло. Але хотілося б, щоб все ж 
перейменували бульвар та парк на 
його честь. В нас є пам’ятник Гагарі-
ну, він перша людина, яка побувала 
в космосі, також в Житомирі на-
родився Сергій Корольов, ми цим 
пишаємося. Але в них вже є площі 
та пам’ятники, а про барона Шоду-
ара забули. Це було б поновленням 
історичної справедливості, якщо б 
парк носив ім’я його засновника».

1 жовтня 2019 року 
стартує монетизація 
пільг на оплату жит-
лово-комунальних 
послуг.

Відповідно до ухваленого 
рішення паралельно функціо-
нуватимуть дві системи надання 
пільг у грошовій формі – готівкова 
і безготівкова. Про це інформує 
Урядовий портал.

Пільги у безготівковій формі 
призначатимуться усім пільгови-
кам в автоматичному режимі, за 
прикладом безготівкового надан-
ня субсидій через Ощадбанк. Для 
цього АТ «Ощадбанк» вестиме 
у відповідних автоматизованих 
системах обліку банку персоні-
фікований облік пільговиків та 
коштів, які надходитимуть на ра-
хунок для виплати пільг, для кож-
ного пільговика індивідуально. 
Після того «Ощадбанк» здійсню-
ватиме переказ коштів на рахунки 

управителів, об’єднань, виконавців 
комунальних послуг на підставі 
договорів, що укладаються між 
ними та АТ «Ощадбанк».

Такий механізм розроблено 
для забезпечення максимальної 
зручності тих категорій грома-
дян, які мають право на пільгу 
і звикли не витрачати сили і час 
на оплату житлово-комунальних 
послуг. Йдеться передусім про 
людей похилого віку, які звикли 
до усталеного алгоритму дій і не 
бажають його змінювати.

Пільги у готівковій формі 
призначатимуться усім бажаю-
чим пільговикам на підставі по-
даних особисто заяв до органів 
соціального захисту населення, 
які формуватимуть щомісяця 
до 25 числа реєстри пільговиків 
для виплати пільг у готівковій 
формі і  передаватимуть їх 
Мінсоцполітики. Після цього 
міністерство, опрацювавши 
отримані реєстри, надсилатиме 
їх до АТ «Ощадбанк» та пере-
казуватиме зазначеному банку 

кошти для виплати монетизо-
ваних пільг.

Таким чином, кошти надхо-
дитимуть на особисті рахунки 
пільговиків, які зможуть зняти 
їх з власного рахунку у будь-
який час.

Впровадження цих механіз-
мів має на меті поєднати макси-
мальну зручність для громадян 
зі створенням необхідних умов 
для розвитку прозорого та конку-
рентного ринку надання житлово-
комунальних послуг.

Куточок старого Житомира  
на Михайлівській

Що потрібно знати про 
монетизацію пільг з 1 жовтня
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Остання п’ятирічка 
для України стала 
справжнім випробу-
ванням. Але українці 
завжди були сильні 
духом і тілом, завжди 
проходили через усі 
незгоди з піднятою 
головою. Водночас 
за роками незгод має 
нарешті прийти мир 
і процвітання. Украї-
на заслуговує на це!

Політика України останніх 
п’яти років – це політика війни, 
внутрішнього розколу, тарифного 
геноциду, соціальної беззахиснос-
ті. Це – антинародна політика, 
оскільки не одна й не дві статті 
Конституції України були зухва-
ло порушені вищими органами 
державної влади. Політичне сва-
вілля минулого Президента і його 
прибічників п’ять років нищило 
країну. І ми не маємо права дати 
їм реванш.

Ми маємо обрати Мир. 
Виконання Мінських угод є 
обов’язковим. Крім того, необхідно 
припинити політику дискримі-
нації, ксенофобії та радикалізму. 
Ввести мораторій на порушення 
питань, що розколюють країну, – 
мови, історії, віри, світогляду.

Ми маємо обрати Життя. По-
трібно зупинити соціальний і ме-
дичний геноцид. Нам необхідні 
державні програми з профілак-
тики і лікування онкологічних та 
інфекційних захворювань, держав-
ний контроль за цінами на ліки, 
pакон про медичне страхування.

У Житомирі у 2018 році на-
родилося трохи більше 2000 не-
мовлят. Це на 1000 менше, ніж 
у 2013. Я хочу, щоб вислів «Діти – 
наше усе!» із гасла перетворився 
на стрижневу систему державної 
політики. Необхідно підвищити 
виплати при народженні дитини: 
за першу дитину – 100 тис. грн, за 
другу – 200 тис. грн, за третю та 
наступних – 400 тис. грн.

Ми маємо обрати Соціаль-
ний Захист. Вартість комуналь-
них послуг не може перевищу-
вати доходи громадян. Доведено, 
вартість газу становить 3800 

гривень за тисячу кубометрів, 
а не вісім з половиною, які йдуть 
на мільйонні зарплати і премії 
працівникам НАК Нафтогаз. Але 
стара-нова влада не збирається 
знижувати тарифи. Потрібно 
зупинити тарифний геноцид! 
Люди потребують зниження та-
рифів, списання заборгованості 
за комунальні послуги, справед-
ливих субсидій!

Потрібно зупинити соціаль-
ний та пенсійний геноцид! Пільги 
та гідна державна допомога усім 
соціально вразливим категоріям 
населення, підвищення прожит-
кового мінімуму, мінімальної за-
робітної плати, мінімальної пенсії 
не менше ніж до 7 тис. грн – ось на 
що заслуговують українці.

Я та мої однопартійці більше 
не дозволимо перетворювати 
українців на жебраків, порушу-
вати їх права, віддаляти чи ска-
совувати конституційні гарантії. 
Ми зможемо повернути в Україну 
такий довгоочікуваний мир, змо-
жемо поставити країну на шлях 
розвитку і процвітання, шлях 
економічної стабільності й соці-
ального захисту.

Наталія Леонченко

Країні потрібні реальні зміни!

З 15 липня діє заборона на 
вилов раків.

Про це повідомив Житомирський рибо-
охоронний патруль. Наказом Управління 
Державного агентства рибного господар-
ства у Житомирській області від 15.03.2019 
за № 15-у «Про встановлення весняно-
літньої заборони на лов риби, інших 
водних біоресурсів у рибогосподарських 
водних об`єктах Житомирської області 
у 2019 році» з 15 липня до 5 вересня 2019 
року забороняється лов раків.

Нагадаємо, що за порушення заборо-
ни на лов раків передбачається адміні-
стративна відповідальність за ч. 3 ст. 85 
КУпАП. Санкція статті передбачає накла-
дання штрафу у розмірі до 170 грн. У разі, 
якщо лов раків буде здійснюватись забо-
роненими знаряддями лову (наприклад, 
ятерами), то на порушника буде складено 
адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 
КУпАП та направлено на розгляд суду. 
Санкція статті передбачає накладання 
штрафу у розмірі до 680 грн з конфіскаці-
єю засобів та знарядь лову. Крім того, за 
кожен екземпляр рака, виловленого у не-
законний спосіб, нараховуються збитки 
у розмірі 25 грн 50 коп.

Вступники подали до 
вишів уже понад півміль-
йона електронних заяв, 
наразі у ТОП-5 обраних 
ними закладів – 3 столичні 
та 2 львівські  
університети.

Про це повідомляють у МОН Укра-
їни. Створено 154 332 електронних ка-
бінети, з них майже всі активовані – це 
понад 96% від очікуваної цього року 
кількості. Такими є дані станом на ра-
нок 15 липня 2019 року, за підсумками 
другого тижня вступної кампанії. Вона 
розпочалася 1 липня, коли відкрилася 
можливість реєструвати електронні ка-
бінети, а з 10 липня стартував прийом 
заяв у виші. Зокрема, вступники подали 
504 333 електронні заяви.

Найчастіше вони обирали:
• Київський національний універ-

ситет ім. Шевченка – майже 20 тис. заяв;
• Львівський національний універси-

тет ім. Франка – майже 19 тис.;
• Київський національний торго-

вельно-економічний університет – трохи 
більше 17,5 тис.;

• НТУУ «Київ -
ський політехнічний 
інститут ім. Сікор-
с ь к о г о »  –  м а й ж е 
16,5 тис.;

• НУ «Львівська 
політехніка» – трохи 
більше 15 тис.

На «гарячі лінії» 
МОН та Інфоресурсу 
(технічний адміні-
стратор ЄДЕБО, де 
вступники реєструють 
кабінети) за другий 
тиждень кампанії на-
дійшло понад 11,7 тис. 
дзвінків від вступників 
та їхніх батьків. Також 
отримано більш як 8,2 тис. електронних 
звернень. Усі вони оперативно опрацьо-
вуються фахівцями МОН та Інфоресурсу.

Найпоширеніші запитання – щодо ре-
єстрації електронних кабінетів та подання 
заяв, виставлення та скасування пріорите-
тів, виявлення помилок у документах про 
освіту, пільги, вступ з Криму і Донбасу 
тощо. Приміром, часто вступники нама-
гаються подати заяви на ті спеціальності, 
куди не мають необхідних сертифікатів 
ЗНО. Система не пропускає такі заяви. 
Щоб уникнути цієї проблеми, вступни-

кам потрібно спочатку дізнатися, сертифі-
кати ЗНО з яких саме предметів потрібні 
для вступу на обрану ними пропозицію. 
Зверніть увагу, що набір сертифікатів на 
основну та небюджетну конкурсні пропо-
зиції може відрізнятися. Також вступник 
може подавати сертифікати не тільки 
цього року, а й 2018 року та 2017 року 
в будь-якій зручній йому комбінації. За 
2017 рік не приймаються лише оцінки 
ЗНО з іноземних мов.

Нагадуємо, нещодавно опубліковано 
рейтинг вишів Житомира і України.

У водоймах 
Житомирщини 
заборонено  
ловити раків

У МОН повідомили,  
до яких вишів подано 
найбільше електронних заяв
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Руслан Мороз

КП «Житомирво-
доканал» на своєму 
офіційному сайті 
інформує про намір 
здійснити у 2019 році 
зміну діючих тарифів 
на послуги з центра-
лізованого водопос-
тачання та водовідве-
дення.

Аргументується таке рішен-
ня заходами на виконання по-
станови НКРЕКП від 30.06.2017 
року № 866 «Про затвердження 
Порядку проведення відкритого 
обговорення проектів рішень На-
ціональної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних по-
слуг», відповідно до якого буде 
здійснена у 2019 році зміна тари-
фів на послуги в наступних роз-
мірах (з урахуванням податку на 
додану вартість): централізоване 
водопостачання – 11,11 грн/м³; 
централізоване водовідведення – 
13,57 грн/м³.

Точка зору 
перша – економічна: 
«Житомирводоканал»

«Діючі на сьогодні тарифи, 
затверджені постановою Наці-
ональної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних по-
слуг, від 26.02.2019 р. № 266, у роз-
мірах 6,99 грн на централізоване 
водопостачання та 7,88 грн на 
централізоване водовідведення 
за 1 м³ (без ПДВ) і застосовуються 
з 01.03.2019 р. З часу встановлен-
ня тарифів відбулося зростання 
цін на електроенергію, реагенти, 
паливно-мастильні матеріали та 
інші матеріально-технічні ресур-
си, розміру заробітної плати, що 
призвело до збільшення фактич-
ної собівартості послуг у порів-
нянні з врахованою в діючих та-
рифах КП «Житомирводоканал».

Фактичний рівень відшкоду-
вання економічно обґрунтованих 
витрат підприємства діючими 
тарифами за І квартал 2019 року 
склав:

– централізоване водопоста-
чання – 74,4%;

– централізоване водовідве-
дення – 84,7%.

Метою зміни тарифів є при-
ведення їх до економічно обґрун-
тованого рівня. Таким чином, 

плановані тарифи на послуги з:
• централізованого водо-

постачання – зростуть на 32,5% 
(діючий тариф 8,388 грн/м³ 
з урахуванням податку на до-
дану вартість);

• централізованого водо-
відведення – зростуть на 43,5% 
(діючий тариф 9,456 грн/м³ 
з урахуванням податку на до-
дану вартість)», – йдеться у по-
відомленні, розміщеному на 
сайті «Житомирводоканалу».

Точка зору друга – 
економічно-політична

Дійсно, треба зауважити, що 
за даними Нацкомісії з регулю-
вання у сферах енергетики і кому-
нальних послуг, в структурі ціни 
на користування холодною водою 
до 50% займає вартість електро-
енергії, споживаної обладнанням, 
яке забезпечує подачу води в бу-
динку (електронасосами). У зв'язку 
з плановим поетапним підвищен-
ням цін на електроенергію також 
виникає необхідність коригувати 
тарифи на водопостачання.

Відповідно до рішення 
Мін'юсту України, в розраху-
нок вартості тарифів на водо-
постачання та водовідведення 
були включені витрати на ви-
користання внутрішньобудин-
кових систем або лічильників 
спожитої води. У структуру 
цих витрат були закладені: 
витрати на проведення регу-
лярних перевірок обладнання, 
обслуговування та ремонт лі-
чильників, витрати на монтаж, 
демонтаж і транспортування, 
пломбування та розпломбу-
вання приладів.

Середня різниця у вартос-
ті кубометра холодної води без 
поправки на обслуговування 
внутрішньобудинкових систем 
і з цією поправкою становить до 
0,8 гривні за 1 кубометр. Ці зміни 
стосуються в основному мешкан-
ців багатоквартирних будинків. 
Регулювання цін буде стимулю-
вати обзавестися лічильниками 
тих споживачів, у яких вони ще 
не встановлені. Незважаючи на 
те, що вартість 1 кубометра води 
з лічильником трохи вище, ніж 
тариф без лічильника, – загальна 
сума виходить набагато менше, 
завдяки точному розрахунку за 
показниками лічильника, а не за 
нормами споживання на 1 лю-
дину. Правда, це у разі, коли всі 
мешканці прописані за місцем 
проживання.

Скільки платять за воду меш-
канці інших українських міст? 
На сайті Національної комісії, 
що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та ко-

мунальних послуг, наведені дані 
про вартість водопостачання та 
водовідведення в різних областях 
України.

Так, станом на 1 липня 2019 
року тарифи на централізова-
не водопостачання та водовід-
ведення в КП «Житомирводо-
канал» складають 6,99 грн/куб. 
м та 7,88 грн/куб. м відповідно. 
Найбільші тарифи на водопос-
тачання в КП «Бердянськво-
доканал» Бердянської міської 
ради – 17,27 грн/куб. м., а най-
менші, якщо не рахувати анек-
сований Крим, у Волинській 
області – 5,92 грн/куб. м. За во-
довідведення найбільші кошти 
сплачують жителі Луганської 
області (РКП «Старобільськво-
да») – 24,81 грн/куб. м, а наймен-
ші – у ПрАТ «Енергоресурси» м. 
Нікополь Дніпропетровської 
області – 1,65 грн/куб. м.

Жителі столиці сплачують 
ПАТ «Акціонерна компанія 
«Київводоканал» відповідно по 
9,01 грн/куб. м та 7,97 грн/куб. м.

Слід зазначити, що ситуація 
з тарифами на воду все більше 
підштовхує українських спожи-
вачів до встановлення приладів 
для обліку холодної та гарячої 
води. У частині квартир лічиль-
ники встановлені вже давно, але 
витрати на їх обслуговування ніяк 
не компенсовані при оплаті спо-
живачами комунальних послуг.

Точка зору третя – теж 
економічно-політична, але 
з міжнародним акцентом

На сьогодні підприємства во-
допровідної галузі мають забезпе-
чувати повернення кредитних ко-
штів, отриманих від міжнародних 
фінансових організацій з метою 
модернізації та вдосконалення 
виробництва та надання послуг 
з централізованого водопоста-
чання та водовідведення. Фінан-
сові витрати на сплату відсотків 
за користування отриманими 
кредитами включаються до со-
бівартості послуг з ЦВВ. Зі свого 
боку до тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення 
включається плановий прибуток 
як сума коштів, що перевищує 
суму повної собівартості і спря-
мовується на погашення основної 
суми запозичень за кредитними 
договорами.

Думка директора  
КП «Житомирводоканал» 
Андрія Нікітіна

«На початку цього року, при-
близно у березні, я вже надавав 
коментар про те, що коли ми під-
вищували тариф, Національна 

комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, не вста-
новила нам об’єктивно необхід-
ний тариф, оскільки в ньому не 
враховано підвищення заробітної 
плати, не враховано погашення 
кредитів Світового банку, але ці 
кошти мають бути витрачені, 
тобто вони мають бути включе-
ні в тариф. Тому ми звернулись 
до Нацкомісії, щоб нам зробили 
адекватний, економічно обґрун-
тований тариф. Згідно із законо-
давством про наміри підвищення 
тарифу ми повідомили через за-
соби масової інформації. Це зви-
чайна процедура. Підкреслюю, 
ми повідомили саме про намір 
підвищення тарифу. Але ми спо-
діваємося, що Нацкомісія все ж 
встановить нам економічно об-
ґрунтований тариф і ми зможемо 
підняти зарплату працівникам та 
зробити виплати за кредитами 
Світового банку.

Загальний кредит Світово-
го банку складає 40 мільйонів 
доларів США. Згідно з догово-
ром між Світовим банком та 
урядом України, цей кредит 
має бути сплачений до 2033 
року. Також згідно з цим до-
говором, відсотки за кредитом 
мають бути включені в тариф 
кожного підприємства, яке 
бере участь у кредитуванні», – 
розповів Андрій Нікітін.

Керівник «Житомирводо-
каналу» також прокоментував 
ситуацію з відключенням води. 
«Наші підрядники і водоканал 
виконали повністю план робіт, 
але один з підрядників трішки 
не впорався по часу. Стосовно 
майбутнього хотів би нагадати, 
що в нас 528 кілометрів водопро-
відних мереж та 286 кілометрів 
каналізаційних мереж. Майже 
80% з них зношені разом із за-
сувками. Для того, щоб міняти 

трубопровід, спочатку міняють-
ся засувки. Таким чином можна 
зменшити втрати та поліпшити 
якість води. Ми зараз перебува-
ємо на стадії, коли нам потрібно 
замінити засувки. На водоканалі 
їх приблизно 10 тисяч. У рік ми мі-
няємо орієнтовно 250–300 засувок. 
З них декілька десятків засувки 
великого діаметру», – наголосив 
Андрій Нікітін.

Зі слів очільника місцево-
го водоканалу, житомирянам 
цього року варто готуватися до 
відключень води, але не таких 
тривалих, як минулого року.

«Зараз у нас будуються два 
великих об’єкти: очисні споруди 
води та очисні споруди каналі-
зації. Населення першочергово 
переймається за якість води, тому 
насамперед будемо говорити про 
очисні споруди водопостачання. 
Ми будуємо зовсім новий оберт. 
Старі споруди були розраховані 
на той стан води, який був сорок 
років тому, коли вона була набага-
то чистішою. До того ж старі спо-
руди просто морально і фізично 
застаріли і не можуть справитися 
з тією водою, яка є зараз у водо-
сховищі. Крім того, вони енерго-
ємні та досить примітивні. Тому 
в нас не буде якісної води, поки ми 
не побудуємо сучасні очисні спо-
руди. Згідно з графіком до кінця 
2020 року ми маємо ввести в екс-
плуатацію вже нові очисні спо-
руди. Чим же вони принципово 
відрізняються від попередніх? Пе-
редусім ми маємо замінити хлор 
на два більш сучасних реагенти. 
Одним з них буде діоксид хлору. 
Різниця між хлором і діоксидом 
хлору така ж, як і різниця між «за-
порожцем» і «мерседесом». Відпо-
відно дозувати його потрібно бути 
менше. Зокрема, буде використана 
технологія ламельного освітлю-
вача – це французька технологія, 
використовується переважно для 

«Житомирводоканал» анонсує     підняття тарифів на 
водопостачання на 32,5 %, але     за яку якість води ми платимо?

 На фото: директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін
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очищення води з таких річок, як 
Тетерів, – замулених і схильних до 
активного цвітіння. Найбільше 
навантаження за якістю води по-
винен взяти на себе третій елемент 
очистки – активоване вугілля. Ніх-
то не може поліпшити смак та за-
пах води краще за активоване ву-
гілля. Прибираючи саме негативні 
властивості води, тільки вугілля 
може впоратися з цим завдан-
ням. Ще однією складовою буде 
утилізація мулу. Зараз всі очисні 
споруди в Україні побудовані та-
ким чином, що повертають мул 
з промивкою назад у річку. Дані 
споруди вже не будуть повертати 
мул у річку, а після утилізації він 
буде використовуватися в різних 
цілях на потреби населення», – 
резюмував Андрій Нікітін.

Точка зору четверта –  
науково-медична:  
ДУ «Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ 
України», або Якість води, 
яку ми споживаємо

Коментує завідуючий лабора-
торією ДУ «Житомирський об-
ласний лабораторний центр МОЗ 
України», кандидат медичних 
наук Іван Киричук: «Лаборатор-
ний центр не є тією установою, 
яка обстежую комплексно всі 
аспекти якості води. Вода є для 
питного постачання, централізо-
вана і нецентралізована. Центра-
лізована – це водопровідна вода. 
Нецентралізована – це бюветна 
вода, вода з каптажів, джерел, ко-
лодязів і вода, яка реалізується як 
доочищена.

Стосовно якості питної води 
у місті Житомирі, то якість води 
централізованого водопостачання 
ми контролюємо регулярно. При-
ватні колодязі ми контролюємо 
виключно за зверненнями грома-
дян, коли вони самі бажають ді-
знатися про якість води з власних 
джерел.

За перше півріччя ми виявили 
відхилення за санітарними показ-
никами у 7 водорозбірних колон-
ках у місті, а саме за показником 
окислюваності. Цей показник 

характеризує підвищений зміст 
органічних речовин у питній воді, 
тобто необхідно її доочищати. Це 
складне питання, і ми постійно 
інформуємо про це водоканал.

У кінці червня до нас звер-
нулися керівники дитячих са-
дочків з проханням провести 
дослідження води в цих закла-
дах на санітарно-хімічний та 
мікробіологічний показник. 
Ми відібрали проби та вияви-
ли в частині садочків відхилен-
ня за мікробіологічними по-
казниками. Про це одразу було 
поінформовано водоканал та 
міську владу з метою вжиття 
відповідних заходів. Ці відхи-
лення, на мою думку, пов’язані 
з проведенням ремонтних 
робіт у місті, очевидно, був 
десь підсос ґрунтових вод та 
несвоєчасно проведена дезін-
фекція. Наскільки мені відомо, 
водоканал провів дезінфекцію 
мережі. Зараз ми відібрали 
повторно проби також на мі-
кробіологічний показник та 
на залишковий хлор. Залишко-
вий хлор характеризує якість 
обеззараження води. Але знову 
в трьох садочках були підви-
щені мікробіологічні показ-
ники. Зараз ми готуємо листа, 
щоб була проведена повторна 
дезінфекція мереж.

Стосовно взагалі споживання 
питної води у місті, то продають 
питну воду на розлив або бути-
льовану. Ця вода контролюється 
виробником. Сутність цієї води 
в тому, що вона добувається зі 
свердловин, а потім доочищається 
за певною технологією та реалізу-
ється в продажу.

Моя думка така, що в тій воді, 
яка постачається водоканалом 
через мережу, обов’язково є за-
лишковий хлор. Його небагато, 
але він є. До того ж до шляху до 
споживача вода може забрудню-
ватися через зношеність мережі. 
Тому є багато фільтрів, які варто 
використовувати в побуті, вдома 
для питних потреб і приготуван-
ня їжі. Всю воду для побутових 
потреб не варто доочищати, але 
для їжі обов’язково. Для малюків є 
спеціальна очищена бутильована 
вода, яку продають в магазинах. 
Краще використовувати її».

Точка зору п’ята – 
екологічна: річки вбиваємо – 
тарифи підвищуємо.

«На тому тижні ми були при-
сутні на виїзному засіданні комі-
сії Житомирської міської ради 
з екологічного стану річки Кро-
шенки. Ця комісія вже не перша 
за останній рік, але стан річки нас 
продовжує турбувати. Саме річ-

ка Крошенка впадає в Кам'янку, 
а звідти в Тетерів, звідки вже про-
водить забір води для міської водо-
постачальної мережі водоканал. 
Ситуація з річкою непроста, бо 
туди стікає інфільтрат з міського 
звалища, і цю проблему треба ви-
рішувати негайно!

Ось сьогодні ми виїхали на 
місце, аби зафіксувати колек-
тор, який забруднює річку. Це 
величезний зливний колектор, 
до якого підключені новобудови 
в районі Крошні, а також ново-
будови приватного сектору. Всі 
стічні води, весь бруд йде безпо-
середньо в річку Крошенку без 
будь-якої очистки. Для всіх цих 
новобудов взагалі відсутні очис-
ні споруди, оскільки на сьогодні 
діють старі радянські системи, 
які не справляються з таким на-
вантаженням. А це несе також 
загрозу викидів у річку.

Також жахлива ситуація 
склалася з викидами у річку 
Крошенку комплексу відпочинку 
«Волна», де з труби одразу в річ-
ку витікають нечистоти – засо-
би для миття, хімічні засоби та 
фекалії. Це також несе загрозу 
для життя та здоров’я людей. 
Таких прикладів у Житомирі 
маса, бізнес має усувати недолі-
ки й працювати або припиняти 
роботу, якщо не бажає усувати 
екологічні порушення.

Землі ці належать частково 
до Оліївській ОТГ, частково до 
Житомира. Тому, на мою дум-
ку, з приводу ситуації з річкою 
Крошенкою мають зустрітися 
голова Оліївської ОТГ та міський 
голова Житомира Сергій Сухом-
лин. Питання має бути вирішене, 
докласти зусиль та коштів ма-
ють усі сторони, а не переводити 
стрілки один на одного. Забруд-
нена вода все одно буде поста-
чатися до Житомира, поки не 

буде вирішено питання екології 
у місті», – коментує громадський 
діяч Ігор Малі, який протягом 
тривалого часу займається про-
блемами екології у Житомирі та 
Житомирській області:

Точка зору шоста – 
споживацька

Таким чином, звичайні спо-
живачі комунальних послуг, 
з водопостачання зокрема, за-
лишилися, як і завжди, сам-на-
сам зі своїми проблемами. Ми 
вже з̀ ясували, що сплачувати все 
одно доведеться більше, якість 
води при цьому суто технічна, 
вживати її небажано. А спла-
чуємо ми ті самі кредити, на 
які нам наобіцяли зробити су-
перочисні споруди, щоб воду 
можна було пити з-під крану, 
а насправді нічого немає…

Так ніхто нам прямо і не відпо-
вів, чому ми маємо технічну воду 
в крані, а платимо, як за боржомі. 
Чому кредити отримані давно, 
а очисні споруди ще будуються? 
Чому пити краще воду тільки 
після фільтрів або доочищену 
з магазину? А малюкам взагалі 
краще не смакувати водою від 
Житомирського водоканалу. І ще 
багато «чому», на які взагалі нема 
кому відповісти.

Досить сумні висновки, і на-
вряд чи варто очікувати най-
ближчим часом змін на краще. 
Велика частина кредитів вже 
витрачена на будівництво водо-
очисних споруд, однак, за най-
оптимістичнішими прогнозами 
фахівців, чекати введення їх 
в експлуатацію нам доведеться 
як мінімум до кінця наступного 
року. Як-то кажуть, дай Бог, щоб 
на початку 2021 року в наших 
кранах дійсно текла чиста вода. 
Поживемо – побачимо…

«Житомирводоканал» анонсує     підняття тарифів на 
водопостачання на 32,5 %, але     за яку якість води ми платимо?

 Висновки досліджень води
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Більше трьох мі-
сяців переселенці 
у санаторії «Тетерів» 
живуть без електри-
ки, води і готують 
їжу на багатті.

Майже всі житомирські 
ЗМІ повідомляли про жахливі 
умови, в яких опинилися ви-
мушені переселенці зі сходу 
країни. Самі мешканці санато-
рію «Тетерів» через ставлення 
до них воліють наразитися на 
небезпеку в себе вдома, ніж по-
мерти від «мирного життя». Але 
не всі можуть кудись поїхати. 
Залишились в санаторії близько 
130 мешканців. Це здебільшого 
або інваліди, які не можуть дати 
собі ради, або одинокі жіночки 
з маленькими дітьми.

Деякі померли в санаторії, 
так і не дочекавшись допомоги 
від влади. Всі, хто втік від ві-
йни, зробили це не за власним 
бажанням. Є там ті, хто пере-
жив жахіття полону та жорсто-
кі катування, після яких стали 
непрацездатними інвалідами. 
Але місцева влада сприймає їх як 
ледачих дармоїдів та суцільний 
головний біль.

Нагадаємо, що одна з пе-
реселенок з того ж санаторію 
Раїса у цьому жахливому місці 
написала в соціальній мережі 
Фейсбук на початку року: «Ось 
і перестало битися серце відо-
мого українського митця з Лу-
ганська Журавльова Віктора 

Никифоровича. 80-річний пе-
реселенець помер від переохо-
лодження організму і бездушшя 
чиновників Житомирщини. Ви 
запитаєте: хто наступний? Сьо-
годні, 1 лютого 2019 року, від-
ключили електрику в кімнаті, 
де проживає сім’я інвалідів 1-ої 
і 3-ої групи Кравченків. Люди 
просять про допомогу».

Але допомоги й досі немає. 
Люди стали зайвими у рідній 
державі.

Нагадуємо, що у 2014 році 
також був скандал. Тоді у пере-
селенців незаконно вимагали 
гроші за проживання у корос-

тишівському санаторії «Тетерів». 
Директор вимагав підписувати 
договори на поселення вартістю 
майже 900 гривень. Попри те, що 
усі вимоги керівництва санато-
рію незаконні, а про це знають 
і переселенці, і місцева влада, на-
віть зараз ситуація не змінилася. 
Директор продовжує наполягати 
на своєму. Якщо раніше облас-
на державна адміністрація хоч 
якось відшкодовувала санаторію 
витрати на переселенців, нере-
гулярно і неповністю, зараз і ця 
допомога припинилась.

Ще перед Великоднем керів-
ництво санаторію знову відклю-

чило електроенергію в корпусах. 
Лежачі інваліди, сім'ї, в яких є 
маленькі діти, але батьки через 
поранення або хвороби не в змо-
зі допомогти собі, залишилися 
тепер навіть без можливості при-
готувати собі гарячу їжу. Готують 
на вогнищах. Коли дощі, готують 
їжу на туристичних горілках, 
хто зміг їх купити. Дощ заливає 
багаття, і крізь діряві дахи вода 
потрапляє в кімнати. Коли захо-
диш у приміщення, не розумієш, 
чому так темно. Люди просто за-
крили вікна ковдрами і ганчірка-
ми, обтягнули їх плівкою, щоб 
хоч якось зберегти тепло, яке 

йде через розбиті стекла і гнилі 
віконні рами.

Через відчинені двері в корпус 
вільно заходять бродячі твари-
ни. Вигнати їх просто нереально. 
Миші, щури, гниль, роздовбані 
стіни і видертий паркет. Це немов 
опис зруйнованого міста після 
бомбардування. Але тут ніхто 
нікого не бомбив. Місцеві жи-
телі кажуть, що коли вони сюди 
приїхали, тут було красиво і все 
працювало, все було ціле. Але по-
тім по ночах почали бити вікна, 
зникли картини зі стін, керівни-
цтво винесло меблі і викрутило 
все лампи у приміщенні. Немає 
води, не працює каналізація.

Нагадуємо, що наше видання 
чотири (!!!) рази зверталося до 
Житомирської обласної держав-
ної адміністрації з проханням 
прокоментувати ситуацію в сана-
торії «Тетерів» Коростишівського 
району. Але щоразу записува-
ли наші телефони, записували 
запитання і потім просто нас 
ігнорували.

Зараз, після президентських 
виборів, мешканці санаторію, 
не сподіваючись на допомогу 
від місцевої влади, звернулися 
з листом до Президента Володи-
мира Зеленського з проханням 
допомогти вирішити цю про-
блему. Адже переселенцям по-
відомили, що вони ще зможуть 
залишитися в санаторії тільки 
до серпня цього року, потім їх 
просто виженуть.

Ми розуміємо, що зараз всім 
не до переселенців. Йдуть вибо-
ри. Тож сподівання на щось люд-
ське у можновладців марні. Тому 
на запитання, хто ж допоможе 
людям, які потрапили у важкі 
умови, відповіді немає досі…

Фіскали області 
розповіли, в яких 
випадках необхідно 
сплачувати тран-
спортний податок.

Житомирське управління ГУ 
ДФС у Житомирській області на-
гадує, що громадяни, які мають 
у власності легкові автомобілі, 
з року випуску яких минуло не 
більше 5 років (включно) та серед-
ньоринкова вартість яких стано-
вить понад 375 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої 
на 1 січня податкового звітного 

року (у 2019 році – 1564875 грн), 
сплачують транспортний податок.

Ставка податку встановлюєть-
ся у розмірі 25000 грн в розрахун-
ку на календарний рік за кожен 
такий автомобіль.

Обчислення суми транспорт-
ного податку здійснюється контр-
олюючим органом за місцем реє-
страції платника податку.

Податкове повідомлення-рі-
шення про сплату суми/сум по-
датку та відповідні платіжні рек-
візити надсилаються (вручаються) 
платнику податку контролюючим 
органом до 1 липня.

Щодо об’єктів оподаткуван-
ня, придбаних протягом року, 

податок сплачується фізичною 
особою – платником починаючи 
з місяця, в якому виникло право 
власності на такий об’єкт. Контр-
олюючий орган надсилає подат-
кове повідомлення-рішення но-
вому власнику після отримання 
інформації про перехід права 
власності.

Нарахування податку та над-
силання (вручення) податкових 
повідомлень-рішень про сплату 
податку фізичним особам – нере-
зидентам здійснюють контролю-
ючі органи за місцем реєстрації 
об’єктів оподаткування, що перебу-
вають у власності таких нерезиден-
тів. Податок сплачується за місцем 

реєстрації об’єктів оподаткування 
і зараховується до відповідного 
бюджету згідно з положеннями 
Бюджетного кодексу України.

Фізичними особами податок 
сплачується протягом 60 днів 
з дня вручення податкового по-
відомлення-рішення.

Забуті у власній країні і кинуті напризволяще, 
або Знову про санаторій «Тетерів»

За дорогий автомобіль  
необхідно сплачувати податок! 
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«Чесна платіжка»
Міністерство юстиції України 

спільно з системою Безоплатної 
правової допомоги запустило 
нову ініціативу #ЧеснаПлатіжка 
та інформаційну кампанію «Я 
маю право на чесну платіжку», 
яка реалізується в межах про-
світницького проекту Мін’юсту 
«Я МАЮ ПРАВО!».

Розроблені чіткі покрокові 
алгоритми дій, які допоможуть 
захистити права споживачів 
житлово-комунальних послуг. 
Також ми пояснюватимемо, як 
діяти в разі отримання нечесної 
платіжки і як домогтися пере-
рахунку вартості опалення.

Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 26 червня 
2019 року № 560 «Деякі пи-
тання захисту прав споживачів 
житлово-комунальних послуг» 
встановлено на опалювальний 
сезон 2019/20 року такі гра-
ничні ціни/тарифи на послуги 
для населення міст обласного 
значення та м. Києва:

• з постачання теплової енер-
гії: у разі оснащення приладами 
обліку – 1400 гривень за 1 Гкал 
(з урахуванням податку на до-
дану вартість); у разі відсутності 
приладів обліку – 35,21 гривні 
за 1 кв. м (з урахуванням по-
датку на додану вартість);

• з постачання гарячої води: 
за умови підключення рушни-
косушильників до систем по-
стачання гарячої води – 83,66 
гривні за 1 куб. м (з урахуван-
ням податку на додану вартість); 
у разі відсутності рушникосу-
шильників – 75,74 гривні за 1 
куб. м (з урахуванням податку 
на додану вартість).

Тарифи на послуги поста-
чання теплової енергії і послуги 
з постачання гарячої води набе-
руть чинності з початку опалю-
вального сезону 2019/20 року.

Порахувати розмір вашої 
економії можна скористав-
шись онлайн-калькулятором 
розрахунку чесної платіжки, 
розміщений на сайті Міністер-
ства юстиції за посиланням: 
https://minjust.gov.ua/news/
info/onlayn-kalkulyator-poslug

Що робити, якщо органи 
місцевого самоврядування не 
встановили тарифи з урахуван-
ням граничних цін/тарифів на 
послуги з постачання теплової 
енергії і послуги з постачання 
гарячої води?

1. Перевірити на сайті орга-
ну місцевого самоврядування, 
який встановлює тариф на опа-
лення, чи виконується рішення 
Уряду;

2. Звернутись до постачаль-
ника послуги для перерахунку 
ціни за опалення;

3. Якщо розрахунок не змі-
нено – звернутись до центрів 
з надання безоплатної право-
вої допомоги за юридичною 
консультацією та правовою до-
помогою.

КОЛОНКА

Днями Апеля-
ційний суд визнав 
несправедливими 
тарифи, встановлені 
Кабміном два з по-
ловиною роки тому. 
Таким чином ініціа-
тор позову Юлія Тим-
ошенко вкотре довела 
не лише свою народну 
позицію, а й неабия-
кий управлінський 
професіоналізм.

Чи повернуть нам пере-
плачені гроші? Добре, якщо 
зарахують переплачені гроші 

в рахунок майбутніх періодів. 
Думаю, це можливо лише за од-
нієї умови: якщо коаліційний 
уряд у новообраному парламенті 
очолить саме Юлія Тимошенко. 
Вона обов’язково знайде кошти 
на компенсації, примусить це 
зробити власників обленерго. 
На одному із телеканалів Юля 
сказала, що встановити справед-
ливі тарифи просто – треба лиш 
мати сміливість посваритися із 
олігархами.

А оновлений парламент насам-
перед має прийняти закон, щоб 
подібне тарифне здирництво не 
повторялося. Видобутий в Україні 
газ потрібно продавати населенню 
(як це було до 2014 року) за реаль-
ними, а не завищеними цінами. 
До речі, такий проект закону ко-

манда партії «Батьківщина» вже 
розробила. Крім того, на думку 
Тимошенко, потрібно обмежити 
рентабельність цього бізнесу, який 
в нашій країні складає 250–300 від-
сотків, тоді як у світі здебільшого 
задовольняються 30%.

Особисто у мене немає сум-
нівів, що нормальні тарифи ми 
могли би отримали вже через 
кілька днів після призначення 
Юлії Тимошенко прем’єром но-
вої парламентської коаліції. Чи 
розуміє команда «Слуги народу» 
переваги співпраці з досвідченим 
політиком? Гадаю, що так. На за-
ваді можуть стати лише амбіції 
людей, які ніколи не займалися 
управлінням і думають, що все 
відбувається само собою, варто 
прийняти правильний закон. На-

справді навіть найкращі закони 
самі по собі не працюють, їх по-
трібно впроваджувати не лише на 
державному рівні, а й на місцях, 
де реформи зазвичай пробуксо-
вують. На відміну від нових сил, 
партія «Батьківщина» в кожній 
області, кожному районі має від-
повідальну команду. Зараз такі 
люди були би дуже потрібними – 
тоді у всіх областях ми отримаємо 
не лише справедливі тарифи, а й 
«кінець епохи бідності» для всіх, 
а не лише «нових облич». В кабінці 
для голосування треба пам’ятати, 
що вони до Ради, безперечно, 
потраплять. Треба, щоб туди по-
трапили ще й професіонали, які, 
щонайменше, не дадуть наробити 
нових помилок…

Марія Дудка

Руслан Мороз

До нового складу 
громадської ради 
при Житомирській 
облдержадміністрації 
увійдуть 35 пред-
ставників інститутів 
громадянського сус-
пільства. Склад нової 
громадської ради об-
рали під час установ-
чих зборів 11 липня.

Про це повідомила пресслуж-
ба ОДА. Обрання складу ради 
відбулося шляхом рейтингового 
голосування за внесених інститу-
тами громадянського суспільства 
кандидатів до складу громадської 
ради, які були особисто присутні 
на установчих зборах. Підраху-
нок голосів проводився відкрито 
лічильною комісією, обраною на 
установчих зборах. Затвердження 
складу органом виконавчої вла-
ди має відбутися у строк, що не 
перевищує 30 календарних днів 
з дати проведення установчих 
зборів. Строк повноважень скла-
ду громадської ради становить 2 
роки з дня затвердження органом 
виконавчої влади її складу.

Формування громадської ради 
відбулося після певного тиску 
з боку активістів. Громадська рада 

попереднього скликання завер-
шила свою роботу у квітні 2017 
року. Тоді головою ГР був обраний 
Володимир Стельмах.

Активісти неодноразово 
зверталися на сесіях облради та 
до очільника Житомирської об-
ласної державної адміністрації 
з вимогами підписати розпоря-
дження про створення громад-
ської ради та провести установчі 
збори. Протягом тривалого часу 
ці спроби були марними, але пе-
ред своїм звільненням з посади 

голови Житомирської обласної 
державної адміністрації, 14 травня 
2019 року, Ігор Гундич все ж під-
писав відповідне розпорядження. 
На момент початку установчих 
зборів претендували на членство 
в ГР 54 представники громадських 
об'єднань області.

Не все пройшло гладко. Одразу 
після початку зборів частина учас-
ників почала висловлювати підозри 
щодо договорняків під час рейтин-
гового підрахунку голосів. Це при-
звело до певної напруженості.

Скандал продовжується – одна 
з організацій вже подала на ім'я 
т. в. о. голови Житомирської облас-
ної державної організації Ярослава 
Лагути свої зауваження відносно 
проведення конкурсу, де перелі-
чені недоліки та невідповідності 
до Типового положення про Гро-
мадську раду.

Таким чином, залишається че-
кати на те, яке саме рішення буде 
прийнято діючою владою в особі 
тимчасово виконуючого обов'язки 
голови ЖОДА Ярослава Лагути.

Тимошенко зупинила  
тарифне здирництво

У Житомирі обрали 35 представників 
громадської ради при ОДА

Р
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У змаганнях взяли 
участь 27 команд, а це 
близько 130 рятуваль-
ників, які змагалися 
в індивідуальних та 
командних естафетах.

Наприклад, в індивідуально-
му конкурсі учасник виконував 5 
послідовних вправ. Пожежний, 
у повному бойовому споряджен-
ні та апараті на стисненому пові-
трі для захисту органів дихання 
і зору, якнайшвидше здіймався по 
драбині у вікно третього поверху 
навчальної вежі, де за допомогою 
рятувальної мотузки піднімав із 

землі наверх 20-кілограмове на-
вантаження. Далі спускався дони-
зу та сильними ударами важкого 
молота пересував по рейках 72-кі-
лограмову металеву конструкцію.

Виконавши ці вправи, він 
пробігав імпровізовану смугу пе-
решкод із піногенераторів, брав 
пожежний ствол та долав 20-ме-
трову дистанцію, після чого мав 
влучно поцілити струменем води 
у мішень. У заключній частині 
першого етапу змагань учасник 
проводив евакуацію умовного 
потерпілого, роль якого викону-
вала 80-кілограмова шина. Йому 
необхідно було протягнути її 
30 метрів, рухаючись до фінішу 
спиною.

За результатами змагань кра-
щою визнана ланка газодимо-
захисної служби 2-ї Державної 
пожежно-рятувальної частини 
м. Житомира, другими стали 
бійці аварійно-рятувальної час-
тини обласного центру, на третьо-
му місці – господарі спортивної 
бази, вогнеборці 3-ї ДПРЧ м. 
Житомира. В індивідуальному 
забігу найсильнішим визнаний 
пожежний-рятувальник Андрій 
Кучерук із м. Малина, друге місце 
посів житомирянин Олександр 
Алєксєєв, і третій результат по-
казав Дмитро Десяк (10 ДПРЧ, м. 
Новоград-Волинський).

У ДСНС України  
у Житомирській області

У Житомирі визначено найсильнішого 
пожежного-рятувальника області

Свій візит до Жи-
томирщини лідер 
партії ВО «Батьківщи-
на» розпочала із села 
Більківці Корости-
шівського району, де 
відвідала Більковець-
ку загальноосвітню 
школу.

Під час розмови з освітянами 
Юлія Тимошенко зазначила: що-
року все більше українців виїздить 
за кордон. Статистика вказує, що 
це переважно креативна молодь 
з сіл і міст України.

«Не може бути пріоритетів 
десять, не може бути їх двадцять. 
Він може бути один – у сучасному 
світі цей пріоритет мусить бути 
виховання, освіта, наука. Сьогодні 
весь видобуток нафти у світі дає 
в сім разів менше, ніж інновації, 
які продаються. А у нас на 70% 
сировинна економіка – ми не про-
тягнемо так», – зазначила вона.

Аби не втрачати інтелекту-
алів, а навпаки, утримувати їх 
в Україні як найбільш цінний 
ресурс, потрібно рівнятися на 
найкращий західний досвід, – 
переконана Юлія Тимошенко. 
Розказує, у розвинутих країнах 
нині у тренді безкоштовна освіта 
та гідні умови праці освітян.

Юлія Тимошенко щиро по-
дякувала освітянам за їх труд 
і запевнила, що освіта була і буде 
головним чинником розбудови 
України і освітяни завжди мо-
жуть розраховувати на підтримку 
«Батьківщини».

Не обійшлось і без спілкуван-
ня з жителями села, які прийшли 
побачити Юлію Тимошенко та за-
питати у неї про наболіле. Най-
частіше питали про пенсії і ме-
дреформу.

На думку Юлії Тимошенко, 
теперішній механізм нараху-
вання пенсій є геть несправед-
ливим – люди отримують набага-
то менше грошей, ніж сплатили 
протягом життя.

«То збільшення пенсійного віку, 
то зменшення коефіцієнтів нара-
хування пенсій, то ще щось приду-
мають. Але в світі давно вирішили 
це питання: з першого дня, коли 
людина пішла працювати, пенсій-
ні внески сплачуються не кудись 
в небо, а на персональні рахунки 

людини. І все життя нараховуються 
відсотки на ці гроші у державних 
банках. І коли людина виходить 
на пенсію – у неї є рахунок, і вона 
гідно забезпечена», – зазначила 
лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко розкритику-
вала і так звану медичну реформу, 
яку намагається сьогодні впрова-
джувати МОЗ. За її словами, ніхто 
не збирається лікувати людей на 
селі, а в місті медичні послуги 
другого рівня будуть платними, 
адже за консультації галузевих 
спеціалістів доведеться розрахо-
вуватися зі своєї кишені.

«Нам не потрібно вигадувати 
велосипед, а зробити те, що зроби-
ли всі цивілізовані країни – засто-
сувати страхову медицину, знизити 

податкове навантаження і надати 
максимальний доступ до медичних 
послуг», – підкреслила Тимошенко.

Після спілкування з людьми 
в Більківцях Юлія Тимошенко ви-
рушила у Житомир, де зустрілася 
з головами об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків.

Під час зустрічі обговорили 
такі теми, як ефективність взаємо-
дії місцевої влади та ОСББ, прояви 
корупції в сфері ЖКГ, банківське 
та договірне обслуговування ОСББ, 
енергоефективність.

Щира розмова з керівниками 
ОСББ виявила масу проблем 
у житловому господарстві. Одна 
з головних – країна користуєть-
ся старим Житловим кодексом, 
якому 36 років, а Верховна Рада 
ухвалює суперечливі та взаємо-
виключні закони. Так, скасована 
норма обов’язкового ремонту ін-
женерних споруд при передачі 
будинків на баланс ОСББ, і тепер 
представники місцевих органів 
влади агітують за створення 
ОСББ, пропонуючи мешканцям 
взяти у власність старий напів-
зруйнований житловий фонд.

Юлія Тимошенко заявила, що її 
партія планує внести зміни у закон 
про ОСББ та працює над новим 
Житловим кодексом, який покладе 
край анархії.

На думку Юлії Тимошенко, 
держава має брати безпосередню 
участь у модернізації та віднов-
ленні застарілого житлового фон-
ду й лише після цього передава-
ти його у власність об’єднанням 
співвласників.

Після зустрічі з керівниками 
ОСББ Юлія Тимошенко дала пре-
сконференцію для журналістів 

місцевих і всеукраїнських ЗМІ, де 
відповіла на гострі запитання та роз-
повіла про своє бачення вирішення 
найважливіших проблем України.

На запитання журналіста про 
те, чи планує команда Юлії Тим-
ошенко довести до логічного кін-
ця судову боротьбу за зменшення 
комунальних тарифів, Юлія Тим-
ошенко відповіла: «Без зменшення 
комунальних тарифів українська 
економіка не зможе рухатися 
вперед. Адже через високі ціни 
на газ, тепло та воду люди не мо-
жуть купувати вітчизняні товари 
та послуги, а відтак скорочується 
внутрішній ринок».

Лідер «Батьківщини» переко-
нана: зниження цін вдвічі не лише 
полегшить становище українців, 
а й дасть поштовх економічному 
зростанню.

«Саме народ – найбільший 
інвестор економіки. Ми пору-
шуємо ключові основи розвитку 
економіки держави: коли в лю-
дей забирають останнє, вони не 
можуть підтримувати українську 
економіку», – зауважила політик.

Юлія Тимошенко також нагада-
ла, що суд визнав постанови уряду 
Порошенка-Гройсмана щодо під-
вищення цін на газ незаконними. 
Як зауважила голова партії, зараз 
всі громадяни мають право оскар-
жити незаконність встановлення їм 
тарифів і вимагати перерахунку.

Утім, за словами Юлії Тим-
ошенко, є й коротший шлях. Якщо 
президент не зупинить незаконні 
рішення старого Кабміну, їх скасує 
новий уряд. Саме для цього «Бать-
ківщина» і йде до парламенту, –  
запевнила вона.

Ігор Книшов

Юлія Тимошенко  
відвідала Житомирщину

Р
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Шановні земляки!
Я, Ігор Ходак, усвідомлю-

ючи свою відповідальність 
перед Вами, Україною і Бо-
гом, щиро прагнучи довго-
очікуваних змін для країни, 
йду у народні депутати, аби 
втілити наші надії у життя.

Ми заслуговуємо на гід-
не, заможне та європейське 
буття!

Я налаштований на якісне 
впровадження змін, відчуваю 

сили зламати стару систему, 
будучи політиком нової фор-
мації. Для цього маю досвід, 
знання та енергію і, найголо-
вніше, – прагнення працювати 
на благо людей України!

Я беру на себе зобов’яза-
ння бути фаховим, чесним 
і порядним представником 
громади у владі!

Моя програма – це план 
конкретних, всеохоплюю-
чих змін в інтересах людей 
на основі «Нового курсу 

України» Юлії Тимошенко. 
Поряд з цим, своїм пріори-
тетом і обов’язком визначаю 
наступні кроки як народного 
депутата України:

1. Законодавчі дії на 
зміцнення української 
держави, боєздатності 
української армії 
та підвищення її 
обороноздатності

Забезпечення соціально-
економічного захисту вій-
ськовослужбовців, учасників 
антитерористичної операції 
та членів їх сімей, збільшення 
державного фінансування на 
потреби армії та захисників 
вітчизни.

2. Протидія корупції,  
як найбільшому ворогу 
державності

Максимально відкритий 
доступ до інформації щодо 
витрат державних коштів та 
прозоре формування і роз-
поділ коштів Державного до-
рожнього фонду. Ліквідація 
державних адміністрацій 
та ряду дублюючих і контр-
олюючих державних інсти-
туцій. Скасування інституту 
недоторканності президента, 
депутатів та суддів всіх рівнів.

3. Законодавчі ініціативи 
на підтримку малого та 
середнього бізнесу

Поліпшення інвестиційно-
го клімату. Зменшення подат-
кового тиску на підприємства 
та збереження спрощеної 
системи оподаткування для 
фізичних осіб-підприємців. 
Захист від необґрунтованих 
перевірок.

4. Ремонт  
та будівництво доріг

Контроль за виділенням 
коштів та якістю проведення 
ремонту доріг. Запровадження 
державної програми «Дорога 
в кожне село».

5. Запровадження 
територіальної 
доступності  
медичної реформи

Адаптація медичної рефор-
ми до потреб жителів громад. 
Збереження та забезпечення 
мережі фельдшерско- акушер-
ських пунктів та лікарських ам-
булаторій сучасним медичним 
обладнанням і транспортом. 
Збільшення фінансування Дер-
жавної програми «Доступні 
ліки» та розширення сфери 
Ті дії.

6. Реалізація 
повноважень органів 
місцевої влади

Надання реальних прав 
і максимальних фінансових 
ресурсів органам місцевого 
самоврядування та територі-
альним громадам.

7. Розвиток галузі 
соціального захисту 
населення

Особисті законодавчі іні-
ціативи щодо впровадження 
справедливої пенсійної ре-
форми. Зниження цін на газ 
для населення та обґрунтова-
ні тарифи на інші комунальні 
послуги. Підтримка ініціатив 
щодо нових культурно-духо-
вних і спортивно-оздоровчих 
проектів.

8. Реформування 
екологічної політики

Впровадження та підтрим-
ка законодавчих ініціатив 
щодо термінового вирішення 
найголовніших екологічних 
проблем України: неякісна 
питна вода, забруднене по-
вітря, деградація земель, по-
бутові відходи тощо.

Програма кандидата в народні  
депутати України від політичної партії  

«ВО Батьківщина» по одномандатному 
виборчому округу № 67  
Ходака Ігоря Євгеновича

Моя програма 
завжди відкрита 

для ваших ініціатив та 
пропозицій. Гарантую 

систематичне звітування 
перед Вами за кожну 

свою депутатську дію. 
Я не даю обіцянок, 

щоби сподобатись. Мій 
принцип - не словами, а 
справами! Країну мають 
відродити нові люди, і це 

буде Ваш новий вибір.

Змінимо Україну  
разом!
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Дім – це наша фортеця, 
тож у кожного є своє уяв-
лення і мрії, якою вона має 
бути. Але не всі знають, 
з чого почати, на що зверну-
ти увагу, коли заходить мова 
про будівництво власної 
домівки. Звісно, можна звер-
нутися до організацій, які 
зведуть «будинок під ключ», 
проте це задоволення не 
кожному по кишені.

Ми розпочинаємо цикл статей «Будинок 
мрії», у яких розповідатимемо про тонкощі 
та нюанси, що стануть вам у нагоді, якщо ви 
маєте намір побудувати приватний будинок.

Ваш будинок мрії: чи реально отримати 
надійну та комфортну оселю, якщо ви самі 
будете приймати рішення відносно того, що, 
де і як побудувати. Прислухаємося до порад 
фахівців. Перше питання, яке виникає ще до 
початку будівництва: як правильно обрати 
земельну ділянку для приватного будинку?

Процес придбання житлової неру-
хомості у вигляді приватного будинку 
починають зі з'ясування і вивчення 
питання про те, як правильно вибрати 

земельну ділянку під забудову. Питання 
настільки актуальне, що може вважатися 
найважливішим.

Купівля землі пов'язана з вирішенням 
завдань організаційного, юридичного та тех-
нічного характеру. Нижче представлений 
список обов'язкових заходів, що передує 
укладенню договору купівлі-продажу 
землі:

– візуальне знайомство з ділянкою. Варто 
уважно озирнутися навколо і оцінити по-
глядом місцевість двору і територій у радіусі 
сотень метрів;

– дізнатися і оцінити на предмет відпо-
відності своїм інтересам стан інфраструктури 
регіону;

– спробувати познайомитися з жителями 
сусідніх будинків і поговорити про особли-
вості місцевого життя;

– зрозуміти, наскільки зручна форма ді-
лянки для будівництва та проживання;

– з'ясувати віддаленість території від 
електричної лінії і можливість підключення;

– в газовій службі дізнатися про можли-
вості підключення до газопроводу;

– дізнатися у місцевих жителів про спо-
соби отримання питної та технічної води. 
А також про можливість приєднання до 
централізованого водопроводу і каналізації;

– поговорити з сусідами про стан ґрун-

тових вод і історії повеней, якщо такі бували;
– замовити геологічне дослідження 

ділянки щодо складу ґрунтів і підземних 
(ґрунтових) вод;

– оцінити географічне розташування 
ділянки щодо сторін світла, розвороту до 
сонця, затіненості місцевості.

Критерії вибору  
земельної ділянки під забудову

Щоб не помилитися, обов'язково потрібно 
врахувати стан природного середовища. Гар-
не повітря забезпечує сусідній лісовий масив, 
літній відпочинок приємний біля чистого 
водоймища з піщаним пляжем.

Інфраструктура – наявність і стан об'єктів 
життєзабезпечення. Якщо вибираємо ді-
лянку під будівництво будинку, врахо-
вуємо місцеву інфраструктуру:

– магістральні та під'їзні дороги;
– наявність твердого покриття проїжджої 

частини та пішохідних тротуарів населеного 
пункту;

– торговельну мережу в крокової доступ-
ності з продуктовими та господарськими 
магазинами;

– аптеку з основним набором ліків і що-
денним графіком роботи;

– школу;

Як обрати земельну ділянку для 
приватного будинку: поради фахівців
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– місцеву владу (сільська чи селищна 

рада);
– громадський автобусний і залізничний 

транспорт, а в містах – ще й тролейбус, метро, 
трамвай;

– відстань до найближчого міста або ад-
міністративного центру.

Навіть візуальне дилетантське ознайом-
лення з місцевістю дає загальне уявлення 
і налаштовує на необхідність ретельної під-
готовки відповіді, як вибрати ділянку під 
будівництво будинку без права на помилку 
і другий дубль.

Головною вимогою є дотримання 
відстані до кордону ділянки при зве-
денні будь-якого капітального об'єкта. 
Прийнята норма – 3 метри від будь-якої 
стіни до огорожі ділянки. Тобто при до-
триманні сусідами цієї ж норми мінімальна 
відстань між будинками не повинна бути 
менше 6 метрів.

Ділянки в міській та сільській місцевості 
відрізняються розмірами. Якщо в місті 6 соток 
вважається великою територією для будів-
ництва, то на селі наділи житлової зони – 9 
і більше соток, не рахуючи території при-
садибної ділянки – саду, городу.

На великих площах, з цільовим призна-
ченням для житлового будівництва з дворо-
вими будівлями, відстань до сусідніх будинків 
може бути 10 або навіть 20 метрів.

Сонячне світло впливає на фізичний 
і психічний стан людини. Будинок на ді-
лянці слід розташовувати з урахуванням 
напрямку руху сонця в різні сезони року. 
План приміщень співвідносять з поло-
женням сонця протягом світлового дня.

Знаючи склад своєї сім'ї, особистісні осо-
бливості кожної людини, ви маєте вирішити, 

як розміщувати кімнати в будинку щодо сто-
рін світла, і знайти для цього оптимальний 
план ділянки. Варто врахувати наступні 
фактори:

– влітку сонце яскраве, тож треба ви-
рішити, які вікна розгорнути до сонця 
в зеніті, щоб легше переносилася липнева 
і серпнева спека;

– кімнату школярів або студентів «по-
вертаємо» вікнами до світла у другій половині 
дня, коли виконуються домашні завдання;

– на північну сторону будинку не на-
правляють вікна вітальні, оскільки туди не 
потраплятиме сонячне світло;

– вікна спалень не варто розташовувати 
в сторону сонця, що сходить, яке розбудить 
раніше терміну;

– кухня витримує будь-який світловий 
режим, оскільки в ній не живуть, а працюють.

Підбираючи ділянку для будинку, слід 
співвідносити її з наявним проектом і пла-
ном або представляти, як буде розташо-
вуватися уявний будинок на конкретному 
земельному майданчику. Територія може 
мати різну форму і співвідношення сторін 
по довжині. Найбільш вдалим варіантом 
вважається ділянка, близька за формою до 
квадрату. На ній раціонально і гарно роз-
ташовується будинок будь-якої конфігурації. 
Витягнута уздовж вулиці або вбік саду ділян-
ка зі співвідношення сторін, наприклад, 1:2 
не годиться для будівництва за технічними 
і естетичними критеріями.

Вважається, що головним фасадом і ви-
ходом будинок повинен бути звернений до 
вулиці. Терасу і альтанку планують з тиль-
ної сторони будинку, подалі від очей пере-
хожих. Виїзд з гаража краще розташовувати 
до брами подвір'я.

Один з головних аргументів при вибо-
рі ділянки – наявність поблизу електрич-
ної лінії і можливості підключення до 
неї будинку й інших будівель. Знаючи, що 
в сучасних приватних будинках використо-
вується цілий набір енергоємних побутових 
і господарських приладів та інструментів, слід 
розраховувати на споживану потужність до 
10 кВт. Відсутність лінії або розташування її 
в сотнях метрів від ділянки призводить до 
додаткових великих витрат з установки опор 
і навішування електричних кабелів і проводів. 
Зрозуміло, що електрифікація при будь-яких 
вихідних умовах буде виконуватися, однак 
вартість лінії може виявитися непомірно висо-
кою. Тому варто шукати ділянку з близьким 
розташуванням електричної лінії.

Незважаючи на зростаючу вартість 
природного газу, поки не вдається знайти 
адекватну альтернативу. Якщо, звичайно, не 
перейти на середньовічний спосіб прожи-
вання з обігрівом будинків і приготуванням 
їжі на дровах. Якщо до сусідніх будинків під-
ведено газопровід, то і ви можете планувати 
підключення. Але точну інформацію можна 
отримати тільки в місцевій газовій службі, 
яка буде затверджувати проект підключення 
будинку до газопроводу.

При виборі території для будинку 
важливо звернути увагу на стан і рівень 
ґрунтових вод в межах ділянки. Візуально 
нескладно помітити: якщо навколо ростуть 
вологолюбні рослини, значить, підземні води 
підбираються близько до поверхні. Заглянь-
те в сусідній колодязь: якщо на глибині 3–4 
метри бачите воду, то на ділянці не вийде 
побудувати будинок з підвалом.

Дослідити ґрунтові води на ділянці 
може геологічна служба. Фахівці на підста-

ві об'єктивної інформації, отриманої при 
бурінні свердловин, зроблять висновок про 
можливість будівництва. Якщо виявиться, 
що на ділянці високий рівень ґрунтових вод, 
то вам варто задуматися про доцільність по-
купки землі.

Вода в приватний будинок подається 
декількома способами: з централізованого 
водопроводу, з колодязя, зі свердловини. 
У кожному разі слід подбати про перевірку 
якості води на ділянці.

Дослідженням ґрунтів займається геоло-
гічна служба. Експерти оцінять хімічний 
склад ґрунту на основі аналізу зразків 
ґрунту, отриманого з різних глибин при 
бурінні. Інформація важлива для організації 
будівництва і вирощування рослин. Механіч-
ний склад ґрунту впливає на умови і способи 
будівництва. Будівельні матеріали та техно-
логії підбираються під особливості ґрунту.

Візуальне ознайомлення з місцевістю під-
казує проектувальні та архітектурні рішення. 
Рівна ділянка – найбільш сприятлива для 
будівництва. Але ідеальна територія зустрі-
чається нечасто. Тому рельєф з перепадами 
висот – найбільш поширене явище. При 
неможливості самостійно дати характе-
ристику рельєфу ділянки, слід звертатися 
в службу геодезії, яка зробить геодезичну 
зйомку і складе план. Документ ляже в осно-
ву будівельного проекту і правильно врахує 
особливості місцевості.

Відповідальний етап у будівництві при-
ватного будинку – придбання ділянки землі 
з відповідним цільовим призначенням. Вам 
належить прийняти серйозне рішення на 
підставі об'єктивної інформації про регіон, 
місцевість, природу краю, особливості гео-
логії, знайомства з сусідами.
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Володимир  
Недільський:   
Чому я йду на вибори? 
Бо переконаний, що 
українці мають право 
на достойне життя, 
і це право має бути 
закріплене законодав-
ством! Я – «За» Закон 
і справедливість!

�� Найперше запитання 
до кандидата у народні депу-
тати України по виборчому 
округу No 62(м. Житомир) 
Володимира Недільського 
стосувалося причини при-
йняття ним рішення брати 
участь у виборах.

«Причина того, що я вирішив 
йти на вибори до парламенту, 
дуже вагома, -каже Володимир 
Недільський. – Треба зробити 
так, щоб Закон працював для лю-
дей. Адже нехтування законом 
і фактичне його ігнорування для 
деяких з наших співвітчизників 
стало, на жаль, звичною справою. 
Здавалося, такого не могло статися, 
-після революції Гідності, після 
сотень загиблих на Майдані і тисяч 
загиблих на Донбасі. Але недо-
тримання законодавства та пору-
шення прав громадян поступово 
посилюється і стає нормою життя 
в Україні. А цього не можна далі 
допускати, бо Закон – один для всіх 
без виключення, – і для чиновни-
ків, і для політиків, і для простих 
громадян! Народні депутати, як 
і весь політичний клас України, 
мають сьогодні виконати важли-
ве завдання – повернути повагу 
і шану до Закону.

�� –�Пане Володимире, 
в першу чергу, які пору-
шення сталися після 2014-го 
року?

Це процес проведення так зва-
ної люстрації, яку розпочали щодо 
державних чиновників і особли-
во – по відношенню до працівників 
органів МВС. Тут відбулися нега-
тивні процеси, які ледь не одразу 
позначилися на ситуації в органах 
МВС України, а потім «зачепили» 
низку інших сфер, які мають визна-
чальний вплив на життя мільйонів 
українців.
Реформування системи МВС

�� Таким чином, все роз-
почалося в системі МВС?

Так. Одним із найбільш хиб-
них висновків, який в 2014-ому 
році закріпився у суспільстві, це 
визнання головним винуватцем 
жахливого протистояння в Україні 
систему МВС. Її вирішили рефор-
мувати. Спочатку – за допомогою 
Закону «Про люстрацію», а зго-
дом – ще одним Законом – «Про 
Національну поліцію».

�� Люстрація для Украї-
ни взагалі була чимось но-
вим?

Люстрація – дуже серйозна 
річ. Це – процес очищення, онов-
лення і, як результат, покращен-
ня. Але все це має відбуватися 
на основі суворих законодавчих 
правил, норм і вимог. У нас 
люстрацією назвали бажання 
певних суспільних груп, певних 
політичних угруповань розправи-
тися шляхом звільнення із людь-
ми, які опинилися на перетині 
суспільних протистоянь взимку 
2013–2014 років. Якщо сказати 
простіше- з певними людьми 
вирішили поквитатися, декому – 
помститися, а деяких звільнили 
просто тому, що потрібні були 
посади для своїх.

�� А щодо ре ф орм и 
в МВС?

Змінивши назву міліції на 
поліцію, одягнувши новобран-
ців у нову форму, провівши на-
вчання новачків упродовж всього 
трьох (!) місяців, влада України 
провела так звану «фасадну ре-
форму» МВС, якою тривалий час 
пишалась як найбільш вдалою 
реформою постмайданівського 
періоду. Проте як тільки в сис-
темі МВС розпочалися так звані 
«люстрації» і людей грубо, ци-
нічно і протизаконно почали 
викидати навулицю, було зро-
зуміло, що нова влада стала на 
дуже небезпечний шлях.

Можу нагадати нашим мож-
новладцям, які мають понести за 
скоєне покарання, як офіцерам 
міліції, що мали по півтора-два 
десятиліття бездоганної служби, 
пропонувалися так звані «тести», 
після чого людей просто виганяли 
на вулицю. Це була трагедія для 
багатьох тисяч звільнених з робо-
ти працівників системи МВС, які 
мали не лише відмінну фахову 
підготовку, але й досвід роботи 
на відповідальних посадах.

�� Пане Володимире, чи 
виконало свою мету рефор-
мування міліції?

Ні. Адже, прибравши про-
фесіоналів та поставивши людей, 
я не кажу, що поганих, ні, але без 
певних знань та досвіду, ми аж ніяк 
не покращили ситуацію в систе-
мі МВС: кілька сотень розбитих 
та зламаних автівок патрульних 
поліцейських за кілька років, не-
вміння елементарно правильно 
скласти протокол ДТП. Але це 
не найстрашніше. Біда в тому, що 
сьогодні система МВС починає 
розсипатися. Люди не витримують 
навантажень, непрофесійно по-
ставлених завдань і звільняються. 
Вже – без люстрації!

�� –�Але ж безнадійних 
ситуацій не буває?

Фактично ви запитуєте – «що 
робити»? Важливо першочергово 
покарати тих «реформаторів», які 
поламали долі багатьох тисяч чес-
них працівників. Потрібно також 
провести повторні перевірки та 
повернути на службу професіона-
лів. Зрештою, доведеться вживати 
цілу низку заходів із оздоровлення 
системи МВС, включаючи подо-
лання корупційної складової, але 
в законний спосіб, а не базуючись 
на особистих симпатіях чи анти-
патіях до людей.

Чи має бути новий 
парламент – парламентом 
нових облич?

�� Пане Володимире, сьо-
годні говорять про появу 
«нових облич» серед кан-
дидатів у народні депутати. 

Тобто, йдеться про новачків 
у політиці. Наскільки важ-
ливо оновити парламент 
новими людьми?

В парламенті повинні бути нові 
люди, якщо вони – професіонали 
своєї справи. І потрібно виважено 
підходити до цього питання. Бо 
аргумент – це людина із «новим 
обличчям» став сьогодні модним, 
і дехто вважає появу нового пріз-
вища серед кандидатів у нардепи 
автоматично позитивною ознакою. 
Я б так не сказав. Голосуючи за того 
чи іншого кандидата, потрібно 
враховувати його професійність, 
розуміння державотворчої справи 
та моральні якості.

Декомунізація має 
відбуватися в правовому полі

�� Питання декомуніза-
ції, цікаво було б почути 
вашу думку щодо цього 
процесу.

Декомунізація, яку проводила 
команда Петра Порошенка, насправ-
ді мала відбуватися в правовому 
полі, де законом чітко визначені 
причини перейменувань, зокрема, 
вулиць. Тому я як і багато житоми-
рян, не розумію, чому в нашому 
місті зникла вулиця Черняховського, 
який в роки Другої світової війни 
звільняв Житомирщину від на-
цистських окупантів? Чому зникла 
назва вулиці адмірала Щасного, уро-
дженця Житомира, який загинув 
у 1918році від рук тодішньої влади? 
І цей список можна продовжувати.

І ось тут у мене є запитання до 
нинішньої влади, яка проводила 
декомунізацію: а чи вам відомо, 

скільки ми маємо Героїв України, 
чия доля пов’язана із Житомиром 
та областю? Дайте, будь ласка, від-
повідь, скільки вулиць в Житомирі 
названо їхніми іменами? Так, є ву-
лиця Якова Зайка та Тараса Сеню-
ка. Але ж наших Героїв набагато 
більше! Чому б не назвати вулицю 
або провулок іменем Ігоря Гераси-
менка, який нині балотується в на-
родні депутати від команди «Слуга 
народу». І скажіть будь-ласка, чому 
у нас є вулиця Леха Качинського 
або Нобелівська? При всій повазі 
до пам’яті цих людей, невже вони 
більше зробили для Житомира, 
аніж наші Герої України?

Як вирішити  
проблеми регіону?

�� –�На Вашу думку, чи 
може парламент вплину-
ти на розвиток Житомир-
щини?

Власне кажучи, парламент 
якраз і визначає долю держави, 
країни і народу. Але, якщо питання 
стосується конкретно Житомир-
щини, то Верховна Рада України 
могла б вже давно суттєво поліп-
шити показники економіки нашої 
області. А це нормальне життя та 
благополуччя сотень тисяч людей. 
Ми ж знаємо, що відбувається 
в кількох північних районах із неза-
конним видобутком бурштину. Де 
простий житель села за допомогою 
помпи може видобути бурштину 
більше, аніж все підприємство 
«Укрбурштин»? Або, як таке може 
бути в правовій державі, коли ліс 
безкарно вирізають та продають, 
а життя регіону від цього аж ніяк 
не покращується? А забруднення 
річок? Коли будуються та експлу-
атуються переробні підприємства 
без очисних споруд, скидаючи при 
цьому відпрацьовану забруднену 
воду у природні водойми? Де від-
повідна реакція держави на все це? 
Держава має взяти під контроль 
всі ці питання і вирішувати їх в за-
конодавчому полі!

Я – юрист, і знаю, як на зако-
нодавчому рівні зробити так, щоб 
реально, а не на словах, покращити 
життя українців і, зокрема, жито-
мирян. Закони потрібно розробля-
ти так, щоб враховувати інтереси 
всіх без виключення людей. Голо-
вне – це справедливість і рівність 
усіх перед Законом!

Сподіваюсь, житомиряни по-
чують мої наміри, мої прагнення, 
мої знання і мою рішучість.

«НАЙКРАЩЕ ЗАХИЩАТИ ПРАВА 
УКРАЇНЦІВ –ЧЕРЕЗ ДІЄВИЙ ПАРЛАМЕНТ!»

Закон іноді дрімає, але ніколи не засинає навіки
Едуард Форстер, англ. Філософ
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В Україні значно посилять боротьбу 
з курінням: що пропонують

МОЗ України опублікува-
ло для громадського обгово-
рення проект закону, який 
значно посилить боротьбу 
з курінням і наблизить 
наше законодавство до норм 
Європейського Союзу.

Зокрема йдеться про нові ефективні 
медичні попередження на упаковках зви-
чайних і електронних сигарет, заборону 
«важких» (з високим вмістом смол і ні-
котину) та «смачних» (ароматизованих) 
сигарет.

Де шукати проект закону і як 
подати пропозиції

Переглянути текст проекту Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо адаптації законодавства до 
вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського 
Парламенту (щодо охорони здоров'я на-
селення від шкідливого впливу тютюну)» 
і супровідні документи можна за посилан-
ням: https://bit.ly/2RThXRk

Зауваження та пропозиції прийма-
ються до 20 липня 2019 року. Надіслати їх 
можна в Директорат громадського здоров'я 
МОЗ України у письмовому (01601, м. Київ, 
вул. Грушевського, 7) або електронному 
(povoroznyk.igor@gmail.com) вигляді.

Які зміни пропонує проект закону 
про куріння

Заборонені «важкі» сигарети і жуваль-
ний тютюн

В Україні не продаватимуть сигарети, 
в яких міститься більше 1 мг нікотину, 10 мг 
смоли та 10 мг монооксиду вуглецю.

Також під забороною тютюн для пе-
рорального застосування – так званий жу-
вальний тютюн.

Більше не буде сигарет із характерним 
запахом або смаком

Після прийняття законопроекту не-
можливо буде придбати «смачний» тю-
тюн для самокруток чи сигарети. Йдеться 
про тютюн з характерним запахом та/
або смаком.

Забороняються тютюнові вироби 
з такими добавками:

• вітаміни або інші добавки, які ство-
рюють враження, що тютюновий виріб має 
переваги для здоров'я або призводить до 
зменшення ризиків для здоров'я;

• кофеїн або таурин чи інші добавки, що 
асоціюються з енергійністю і/та життєвою 
силою;

• добавки, що мають властивості робити 
викиди кольоровими;

• для тютюнових виробів для куріння 
добавки, що полегшують вдихання диму 
або засвоєння нікотину;

• добавки, які мають канцерогенні, 
мутагенні або репродуктивно токсичні 
властивості у неспаленій формі.

У фільтрі не буде домішок, 
ароматів, нікотину

У фільтрі, папері чи капсулах не може 
міститись ніяких додаткових добавок. Так, 
під заборону підпадають сигарети та тютюн 
для самокруток, що містять смако-арома-
тичні добавки у будь-яких компонентах, 
таких як фільтри, папір, упаковка, капсули, 
або мають будь-які технічні характерис-
тики, що дозволяють змінювати запах чи 
смак відповідних тютюнових виробів або 
інтенсивність диму.

Крім того, заборонені ті вироби, котрі 
містять тютюн чи нікотин у фільтрах, па-
пері чи капсулах.

Електронні сигарети прирівняються  
до традиційного куріння

Уперше на рівні закону вводяться по-
няття електронних сигарет, а також інші 
можливі на сьогоднішній день способи 
споживання тютюну (через нагрівання 
тютюну).

Більше не працюватиме теза «Це не 
шкідливе куріння, бо тютюн тут не зго-
ряє» або «Це кафе дружнє до тих цигарок, 
що я курю». Згоряння тютюну, тління і на-
грівання – це все відноситься до куріння 
тютюнових виробів.

Проект закону пропонує таке визна-
чення: електронна сигарета – виріб, який 
можна використати для споживання пари, 
яка містить нікотин, через мундштук, або 
будь-який компонент цього виробу, в тому 
числі картридж, резервуар та пристрій 
без картриджа чи резервуара. Електронні 
сигарети можуть бути одноразовими або 
перезаправними за допомогою заправного 
контейнера та резервуару або такими, що 
перезаряджаються одноразовими картри-
джами.

Курити в приміщенні заборонено. Так 
само заборонено рекламувати будь-які си-
гарети та тютюнові вироби незалежно від 
способу їх споживання.

Збільшиться площа для медичних 
попереджень про шкоду куріння

На кожній упаковці тютюнових виробів 
міститимуться медичні попередження про 
шкоду куріння, комбіновані з кольоровими 
фотографіями.

Такі попередження займатимуть:
• не менше 65% площі традиційної 

сигаретної упаковки;
• не менше 30% площі упаковки елек-

тронних сигарет і контейнерів для заправки.
Під забороною буде будь-яка реклама 

чи заклик до куріння на упаковках сигарет, 
які створюють помилкове враження про 
характеристики, наслідки для здоров’я, ри-
зики або викиди. Виробники не зможуть 
нав’язувати жодних асоціацій-ілюзій між 
сигаретами і життєвою силою, енергій-
ністю, оздоровленням, омолодженням, 
обманювати про природні чи органічні 
властивості або інші переваги для здоров’я, 
які за жодних обставин не можуть дати 
тютюнові вироби.

Також на упаковках не буде натяків на 
«меншу шкідливість», яскравий смак чи 
запах, покращену здатність біологічного 
розкладання або інші екологічні переваги.

Для чого це потрібно  
і чому важливо

Всі перелічені зміни працюють в краї-
нах ЄС з 2016 року. Зобов’язання за Угодою 
про Асоціацію з ЄС вимагають запровади-
ти норми захисту громадського здоров’я 
в Україні на рівні з ЄС.

Ці зміни значно знизять привабливість 
тютюнових виробів та закриють лазівки 
в законодавстві, якими користуються ви-
робники е-сигарет та новітніх тютюнових 
виробів. Нові норми призведуть до скоро-
чення споживання тютюну та підвищення 
рівня здоров’я населення.

Потрібно пам’ятати, що від тютюнової 
залежності та від хвороб, спричинених 
курінням, щороку у світі помирають 7 
мільйонів людей.

Куріння перестає бути модним. 
У країнах Європейського Союзу поши-
реність тютюнокуріння зменшилася на 
19% за 8 років, але все ще залишається 
високою – там курять 26% людей 15 років 
і старших. В Україні показники спаду 
не такі стрімкі: поширеність куріння 
в Україні зменшилася з 28,3% у 2010 році 
до 22,8% у 2017 році.

МОЗ України пропонує внести змі-
ни до нашого законодавства відповідно 
до Угоди про асоціацію (Директива 
2014/40/ЄС) і посилити захист май-
бутнього покоління від тютюнового 
маркетингу.

МОЗ України
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Нещодавно під час 
робочої наради у Бо-
рисполі Володимир 
Зеленський вигнав 
секретаря місцевої 
міськради Ярослава 
Годунка. Президент 
сказав: «Та йди ти вже, 
Господи». Зеленського 
обурило, що під час 
виступу інших спіке-
рів Годунок перебивав 
їх і знімав на телефон 
власну розмову з пре-
зидентом.

Ситуацію прокоментував 
на своїй сторінці у соцмережі 
Facebook голова Івано-Франків-
ської облради Олександр Сич.

«Президент Зеленський на 
робочій нараді у Борисполі про-
демонстрував таке ж зверхнє став-
лення до місцевого самоврядуван-
ня і нерозуміння його сутності, як 
і його попередники», – зазначив 
Олександр Сич.

За його словами, система само-
врядування є по суті ще однією 
гілкою влади поряд із виконавчою, 
законодавчою і судовою. Мета са-
моврядування – вирішувати пи-
тання місцевого значення. Для 
цього громади обирають своїх 
очільників і депутатів, які підпо-

рядковуються лише громаді та 
Закону. Отож представники інших 
гілок влади чи Президент Укра-
їни, який не належить до жод-
ної гілки влади, не мають права 
втручатися в діяльність органів 
місцевого самоврядування і їхніх 
посадових осіб або ж диктувати 
їм свою волю. А тим більше – ви-
користовувати силові структури 
держави для розправи над ними.

Крім того, Олександр Сич про-
вів паралелі між теперішнім пре-
зидентом і його попередниками: 
«Коли кажу, що в цьому президент 
Зеленський продовжує сумні тра-
диції своїх попередників, то при-
гадую, як президент Порошенко 
тільки через те, що Івано-Фран-

ківська обласна рада ухвалила до 
нього звернення щодо необхідності 
запровадження блокади ОРДЛО 
і на підтримку тих громадських 
активістів, які таку блокаду здій-
снювали, дав доручення усунути 
мене, як голову обласної ради, від 
участі в усіх протокольних захо-
дах під час його візиту в область 
і заборонити мою участь в між-
обласній робочій нараді, яка, до 
речі, відбувалася у приміщенні, 
власником якого від імені громад 
області виступає обласна рада. 
Або ж інший приклад – з часів 
президента-втікача Януковича. Тоді 
з його адміністрації, яка займалася 
формуванням делегації України на 
європейський форум місцевого са-

моврядування (усвідомлюєте, який 
абсурд), надійшов лист спрямувати 
для участі у цьому форумі голову 
ОДА (не менший абсурд) і в якості 
«супроводжуючої особи» з ним міг 
бути голова обласної ради».

Доки в Україні вищі органи 
державної влади чи посадові особи 
демонструватимуть таке ставлення 
до місцевого самоврядування, са-
модостатність якого є лакмусовим 
папірцем справжньої демократії, 
будь-які декларації про неї носи-
тимуть характер облудних гасел, 
призначення яких – меркантиль-
но дурити демократично стурбо-
ваних єврочиновників, – вважає  
Олександр Сич.

Віктор Нетлецький

Ігор Гарбуза

27 липня 1853 року 
у Житомирі народив-
ся видатний худож-
ник слова Володимир 
Галактіонович  
Короленко.

З  я к о г о  б  б о к у  в и  н е 
в ' ї ж д ж а л и  в  Ж и т о м и р , 
обов’язково побачите дорожній 
покажчик, який повідомляє: 
у місті є літературно-меморі-
альний музей відомого письмен-
ника та правозахисника. Саме 
у Житомирі пройшло раннє 

дитинство Володимира Коро-
ленка. Яким воно було?

У віці 6 років Володимира 
віддали в маленький польський 
пансіон пані Окрашевської. Його 
вивчили французькому читанню 
і «вокабулам», змусили заучувати 
польською мовою історичні пісні 
Немцевича. Потім Володимир на-
вчався у великому пансіоні пана 
Рихлинського. У ньому виховували 
так, щоб «всі відчували, що скарга 
на товариша засуджується більше, 
ніж самий проступок… Основний 
фон моїх спогадів цього періо-
ду – радість розгортанню життя… 
Найкраще, що було в прийомах 
цього виховного режиму – це по-
чуття якоїсь особливої близькості, 
майже товариства з вихователя-
ми», – згадував Володимир Галак-
тіонович. Прикладом такого това-
риства був добродушний француз 
В. В. Гугенет.

«Ми… дуже любили його 
чергування, які проходили не-
звичайно весело і жваво. Йому 
наше суспільство теж було при-
ємно…». Коли були опубліковані 
спогади В. Г. Короленка, то якийсь 
журналіст розшукав у Житоми-
рі вчителя Гугенета і запитав, чи 
пам'ятає він Короленка. «Якже, 
добре пам'ятаю. Це був дуже здат-
ний хлопчик…», – відповів він.

У цьому медовому пансіоні 
виявилася і ложка дьогтю – вчи-
тель математики пан Пашков-
ський. Коли він не міг домогти-
ся бажаного, то лютував, чим 
лякав дітей. «Ці сильні і досить 
різноманітні відчуття стали між 
мною і арифметикою нездолан-
ною перешкодою… залишився 

при переконанні, що перевірку 
ділення можна зрозуміти лише за 
особливої милості Господа, в якій 
мені відмовлено з народжен-
ня…». Математика не давалася 
юному Володимиру і в гімназії, 
де з арифметики була трійка, він 
навіть отримував «сувору догану 
за лінощі з арифметики».

У 1864 р. у віці 11 років Володи-
мир вступив до першого класу 1-ї 
чоловічої класичної гімназії Жи-
томира. В. Г. Короленко описав 
звичаї гімназії в стилі чеховської 
«Палати № 6». Гімназія поділяла-
ся на два ворожих класи: виклада-
чі воювали з учнями, і згуртоване 
гімназичне товариство захищало 
свого «одноплемінника». «Дрібна 
безперервна партизанська війна 
становила основний тон шкільно-
го життя», – так оцінював письмен-
ник гімназичне навчання.

Документи говорять, що 
гімназист Володимир навчався 
два навчальні роки: 1864–1865, 

1865–1866. У другому класі дру-
гого відділення з поведінки він 
мав вищу оцінку – п'ятірку, тобто 
був дитиною «доброчесної по-
ведінки». Мав тверду четвірку за 
Законом Божим, з французької 
та російської мов, природної іс-
торії і чистописання. Освоїв на 
три бали малювання, географію, 
німецьку мову і нецікаву ариф-
метику. Гімназиста Володимира 
і карали: 26 квітня 1865 р. він був 
заарештований за неуспішність, 
7 і 8 травня заарештований за 
пустощі…

У гімназії педагогічний хор 
налаштовував «на відомий лад 
уми і душі сотень майбутніх лю-
дей». З цього хору ряд вчителів 
залишили по собі добру пам'ять 
в душі Короленка. Учитель ма-
лювання Собкевич володів фан-
тастичною вірою у свій предмет, 
у вище призначення мистецтва 
і намагався донести цю істину 
маленьким учням.

«Викладач Закону Божого ста-
ренький протоієрей Г. Овсянкін 
запам'ятався добротою і щирою 
релігійною вірою. Одного разу 
хор маленьких гімназистів про-
співав «Отцю і Сину і Святому 
Духу» з блюзнірською зміною 
(«череву»)… Хлопчаки жартували 
швидше над добрим священни-
ком, ніж над уявленням про Бога. 
Через хвилину Овсянкін вийшов 
з вівтаря серйозний і якби винний.

«Діти… діти мої…». Але про-
довжувати не міг. Біле обличчя 
його якось здригнулося, очі за-
туманились, і по щоках потекли 
великі сльози.

Ця глибока печаль потрясла 
нас набагато сильніше, ніж мо-
гла б потрясти найкрасномовніша 
проповідь. Співочі, присоромлені 
і розчулені, перші кинулися до 
нього, цілували його руки, ловили 
край широких рукавів… Старий 
клав руки на наші коротко стри-
жені голови, і обличчя його по-
ступово світлішало…».

В. Г. Короленко писав, що 
з раннього віку мріяв про літера-
туру. Вона зародилася в Житоми-
рі, коли потай від старшого брата 
брав читати його книги. Читання 
художніх книг переросло в бажан-
ня оволодіти словом. «Я знайшов 
тоді свою батьківщину, і цією 
батьківщиною стала, перш за все, 
російська література», – згадував 
В. Г. Короленко. Зрілий Володи-
мир Короленко майстерно поєд-
нав талант письменника з талан-
том співчувати – і так народилася 
таємнича сила творів Короленка, 
що пробуджує в читачів кращу 
сутність.

У Борисполі Зеленський  
продемонстрував зверхність над місцевим 
самоврядуванням – Олександр Сич

Дитинство Короленка у Житомирі

Р

 Короленко-гімназист

 Пам`ятник В.Г. Короленку у Житомирі
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Врожай маку і ко-
ноплі зібрали полі-
цейські Овруцького, 
Попільнянського та 
Житомирського ра-
йонів у рамках про-
ведення оператив-
но-профілактичних 
заходів.

Про це повідомляють у відді-
лі комунікації поліції Житомир-
ської області. «У результаті цільо-
вих відпрацювань в Овруцькому 
та Попільнянському районах 
правоохоронці зібрали чималий 
«маковий врожай» по обійстям 
окремих місцевих жителів, за 
який господарі відповідатимуть 
у визначеному законом порядку.

На присадибній ділянці 
в обійсті 23-річного жителя с. 

Красногірки Попільнянського 
району поліцейські виявили та 
спололи понад 700 рослин маку, 
які молодик плекав серед іншої 
городини.

А 55-річна жителька с. Ве-
ликого Кобилина на Овруччи-
ні попри заборону на своєму 
городі вирощувала 455 рослин 
снодійного маку. Передчасний 
врожай «зібрали» поліцейські, 
які у рамках профілактичних 
заходів розгледіли нарковмісні 
рослини.

У с. Троянові під Житоми-
ром на території домоволодіння 
39-річного чоловіка правоохорон-
ці виявили та вилучили кілька 
десятків кущів коноплі», – йдеть-
ся у повідомленні.

За словами господарів усіх 
трьох земельних ділянок, виро-
щуванням заборонених рослин 
вони займалися виключно для 
власних потреб, однак після 
проведення необхідних екс-

пертних досліджень власники 
городів нестимуть відповідаль-
ність за виявлені порушення 

відповідно до закону.
Усі заходи відбувались за від-

повідною ухвалою суду у рамках 

відкритих кримінальних про-
ваджень за ст. 310 (Посів або ви-
рощування снотворного маку 
чи конопель) Кримінального 
кодексу України.

Слідчі підготували подання 
до суду про направлення вилу-
ченого маковиння на експертне 
дослідження.

Оперативно-профілактич-
ні заходи на теренах області 
тривають. Під час практичного 
етапу операції під умовною на-
звою «Мак» інспектори поліції 
здійснюють обходи територій 
обслуговування з метою огляду 
присадибних ділянок місцевих 
жителів та виявлення незакон-
них посівів нарковмісних рос-
лин. Водночас правоохоронці 
роз’яснюють населенню про 
встановлену законодавцем за-
борону на вільне вирощування 
маку і коноплі на власних зе-
мельних ділянках і відповідаль-
ність за такі дії.

Операція «Мак»: більше тисячі нарковмісних рослин 
за вихідні вилучила поліція у жителів Житомирщини 

Про це повідомляють 
у поліції області.

Станом на 15 липня у підрозділах 
поліції Житомирщини зареєстровано 97 
повідомлень про ймовірні порушення, 
пов’язані з виборчим процесом. У 9 ви-
падках тривають досудові розслідування.

«12 липня до Черняхівського відді-
лення поліції надійшло повідомлення 
про розповсюдження невідомими мо-
лодиками листівок з інформацією на-
клепницького характеру про одного із 
кандидатів у народні обранці та неадек-
ватну їх реакцію на зауваження місцевих 
жителів. Під час перевірки в одному із 
сіл району поліцейські виявили трьох 
житомирян, які пересувались автомо-
білем і, за свідченням заявників, могли 
бути причетними до вказаної події. По-
дальші перевірки тривають у рамках 
розпочатого за ч. 1 ст. 157 (Перешкоджан-
ня здійсненню виборчого права…) ККУ 
кримінального провадження», – йдеться 
у повідомленні відділу комунікації по-
ліції Житомирської області.

13 липня ще одне досудове роз-
слідування розпочали поліцейські На-
родицького ВП ГУНП за зверненням 
місцевої жительки, голови дільничної 
виборчої комісії. Жінка повідомила про 
те, що з її автомобіля невідомий викрав 
пакет з особистими речами та пошко-
дженою печаткою ДВК, яку заявниця 
доставляла до окружної виборчої комісії 

для усунення недоліків. Правова ква-
ліфікація події – ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) 
ККУ. Водночас про втрату печатки було 
в установленому порядку повідомлено 
Центральну виборчу комісію, якою роз-
почато процес її ануляції. Найближчи-
ми днями дільнична виборча комісія 
має отримати нову печатку.

Інші кримінальні провадження сто-
суються підкупу громадян (ч. 4 ст. 160 
ККУ), перешкоджання здійсненню 
виборчого права (ч. 1 ст. 157 ККУ) та 
хуліганства (ч. 1 ст. 296 ККУ).

Отож, як інформують у поліції, за 
результатами проведених перевірок скла-
дено 24 адміністративних протоколи: 
23 – за ознаками правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 212–13 (Виготовлення 
або розповсюдження друкованих матері-
алів передвиборної агітації, які не містять 
відомостей про установу, що здійснила 
друк, їх тираж, інформацію про осіб, 
відповідальних за випуск) КУпАП та 1 – 
за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. 
Усі адміністративні матеріали наразі 
направлені на розгляд суду. Водночас 
за одним з них (Малинський район) уже 
прийнято рішення про застосування 
штрафу у розмірі 340 гривень.

Поліція забезпечує реагування на усі 
повідомлення про можливі порушення 
і звертається до жителів регіону з про-
ханням за найменших підозр вчинення 
протиправних дій, як то підкуп чи обі-
цянки винагороди виборцям, негайно 
інформувати за номером «102».

1000 гривень як 
відкупне запро-
понував житель 
Хмельниччини, 
вантажний бус яко-
го 14 липня праців-
ники Любарського 
відділення поліції 
Житомирщини 
зупинили за пору-
шення правил до-
рожнього руху.

Факт спроби дачі хабара на-
лежним чином задокументо-
ваний. Розпочато кримінальне 
провадження, повідомляє відділ 
комунікації поліції Житомир-
ської області.

Інспектори сектору реа-
гування патрульної поліції 
Любарського ВП ГУНП, які 
несли службу із забезпечення 
правопорядку, у с. Старому 
Любарі зупинили автомобіль 
MERSEDES – BENZ, водій якого 
не був пристебнутий паском 
безпеки.

З’ясувалось, що 27-річний 
житель Хмельницької області 
перевозив брухт чорного мета-
лу. У ході спілкування з керма-
ничем поліцейські помітили 
у чоловіка явні ознаки алкоголь-

ного сп’яніння. Уже у відділенні 
поліції, куди водія доставили 
разом з автомобілем для пере-
вірки документів на вантаж, 
йому запропонували пройти 
відповідне освідування. Однак 
чоловік відмовився від такого. 
За таких обставин поліцейські 
почали оформлення відносно 
керманича адміністративних 
матеріалів за правопорушення, 
передбачене ч. 1 ст. 130 (Керу-
вання транспортними засоба-
ми або суднами особами, які 
перебувають у стані алкоголь-
ного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння…) КУпАП. Натомість 
правопорушник у службовому 
кабінеті поліції виклав на стіл 
тисячу гривень і запропону-

вав правоохоронцям «зам’яти 
справу».

– Факт пропозиції хабара 
був належним чином задоку-
ментований слідчо-оперативною 
групою у присутності понятих. 
До Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесені відомості за 
ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка 
або надання неправомірної ви-
годи службовій особі) Кримі-
нального кодексу України, – про-
коментувала т. в. о. начальника 
Любарського ВП ГУНП Тетяна 
Підгаєцька. За чинним законо-
давством подібні протиправні дії 
можуть обернутися для чолові-
ка покаранням – від штрафних 
санкцій і аж до позбавлення волі 
строком до 4 років.

На Житомирщині 
зареєстровано 97 
повідомлень про порушення 
під час виборчої кампанії

На Любарщині водій своє 
порушення на дорозі  
оцінив в тисячу гривень
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Цинічно, жорсто-
ко, але відверто: ціна 
життя – 97 тис. євро. 
Саме стільки коштує 
трансплантація кіст-
кового мозку.

Цю новину 23-річна Людми-
ла дізналась зовсім недавно. Але 
повернемось на рік назад: у квіт-
ні 2018 року дівчині встановили 
шокуючий діагноз – рак крові (го-
стрий лейкоз, М5 варіант). Тоді всі 
сили рідних, близьких, знайомих, 

друзів і небайдужих людей були 
кинуті на підтримку Людмили. Лі-
кування таких хвороб дуже дороге 
в Україні, на нього було витрачено 
близько 200 тис. грн. Більше року 
лікувалась у Вінницькій обласній 
клінічній лікарні ім. М. І. Пиро-
гова. Пройшла 5 тяжких курсів 
хіміотерапій, мала хороші показ-
ники за результатами лікування.

Здавалось, що цей непростий 
період йде до завершення і Люд-
мила скоро повернеться до попере-
днього звичного життя. Але тепер 
з'ясувалось, що нічого не закінчуєть-
ся, все тільки розпочинається. Після 
обстеження у клініці в Туреччині 
(«Медікал Парк», м. Анталія) у ді-
вчини виявили ще одне захворю-
вання крові – мієлодиспластичний 
синдром (МДС RAEB1), а також 
зросла кількість злоякісних клітин. 
Висновок: Люді необхідна складна 
і дуже дорога операція – трансплан-
тація кісткового мозку. В Україні, 
на жаль, такі операції не роблять.

– Людка – дуже вперта і ціле-
спрямована, – розповідає старша 
сестра Олеся. – Думаю, саме це до-
помогло їй пережити-перетерпіти 
5 «хімій». Коли Люда почула, що їй 
потрібна пересадка кісткового моз-
ку, вона просто сказала: «Я знала». 

Вона така, буде робити все, шукати 
інші можливості, ще якісь варіанти, 
щоб досягти запланованого. Навіть 
коли всі кажуть «це нереально!». 
Людочка – моя молодша сестрич-
ка, на 8 років за мене менша, але 
інколи я думаю, хто з нас старший, 
стільки в неї внутрішньої сили, – 
Олеся всміхається крізь сльози.

– Розуміємо, що сума у 97 тис. 
євро – просто захмарна! – продо-
вжує сестра Олеся. – І вся наша 
сім'я, всі родичі – ми самостійно не 
зберемо таких коштів. (Саме лиш 
обстеження за кордоном обійшлось 
у 3000 євро). Ми – звичайна сім'я… 
Тому прошу всіх небайдужих лю-
дей: підтримайте мою сестру Люд-
милу Овсійчук, щоб вона отримала 
свій шанс на життя! Нам потрібна 
хоча би початкова фінансова під-
тримка. Ми безмежно вдячні всім 
за будь-яку допомогу! І віримо, що 
у нас все вийде, і ми зробимо необ-
хідну трансплантацію!

Реквізити для переказу ко-
штів:

•  к а р т а  П р и в а т Б а н к : 
4149 4978 7263 3468 – Овсійчук 
Людмила Леонідівна;

•  к а р т а  О щ а д б а н к : 
5167 4901 1783 9333 – Овсійчук 
Олександр Леонідович (брат).

На початку липня 
у Києві відбувся 21-й 
саміт Україна-ЄС.

До української столиці при-
їхали голова Європейської Ради 
Дональд Туск, президент Євро-
комісії Жан-Клод Юнкер та єв-
рокомісар з політики сусідства 
та розширення Йоганнес Ган. Які 
важливі угоди було укладено та 
які заяви зроблено, проаналізува-
ли експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

5 фінансових угод
Під час саміту Україна і Єв-

росоюз уклали п'ять фінансових 
угод, які допоможуть нашій дер-
жаві далі впроваджувати ключові 
реформи. Зокрема, 44 млн євро 
Україна отримає від європейських 
партнерів у рамках «Програми 
технічного співробітництва 2019 
року». Кошти підуть на експертну 
та аналітичну підтримку мініс-
терств, які займаються рефор-
мами, а також на гармонізацію 
українського законодавства із 

європейським у сферах, що сто-
суються поглибленої і всеосяжної 
зони вільної торгівлі з ЄС. Це – 
сільське господарство, довкілля, 
енергетика, державні закупівлі, 
діловий та інвестиційний клімат, 
торгівля і трудові відносини.

Крім того, Євросоюз надасть 
Україні 40 млн євро на продо-
вження реформи децентраліза-
ції, відповідно до угоди «U-Lead 
з Європою: програма для України 
з розширення прав і можливостей 
на місцевому рівні, підзвітності та 
розвитку – друга фаза».

«Ключовий фокус реалізації 
другої фази Програми «U- Lead 
з Європою» – регіональна полі-
тика. Зокрема, запровадження 
сучасної системи моніторингу та 
оцінки регіонального розвитку, 
покращення доступу громадян 
до адміністративних послуг, під-
тримка інноваційних інфраструк-
турних проектів в ОТГ, – розповів 
віце-прем’єр-міністр – міністр ре-
гіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Під час саміту також було 
підписано другу частину «Анти-

корупційної ініціативи». Згідно 
з угодою, ЄС спрямує 22,9 млн 
євро на посилання боротьби із 
хабарництвом на національному 
та місцевому рівнях.

Серед укладених договорів є 
також підтримка культурних та 
громадських організацій в Україні 
(10 млн євро) і додаткові кошти 
для розвитку Сходу та Приазов’я. 
Тож ще 10 млн євро ЄС виділить 
на потреби Донецької, Луганської 
і Запорізької областей.

Санкції – продовжені!
У Києві голова Євроради 

Дональд Туск підтвердив, що 
санкції проти Росії не будуть 
скасовані. Єдина умова зняття 
обмежувальних заходів проти 
агресора – повне виконання Мін-
ських домовленостей.

«Декілька днів тому ЄС 
продовжив економічні санкції 
проти Росії на наступні шість 
місяців. Санкції залишатимуть-
ся у силі, доки не будуть у по-
вному обсязі виконані Мінські 
домовленості»,  – заявив Туск 
і додав, що засуджує надання 

російських паспортів українцям 
на окупованих територіях.

Очільник Євроради закликав 
Росію звільнити незаконно утри-
муваних українців в РФ, зокрема 
24 моряків, яких російські військо-
ві захопили поблизу Керченської 
протоки.

Лідери ЄС також наголосили, 
що ніколи не визнають нелегаль-
ну анексію Криму та Севастополя 
Росією.

«Усі російські спекуляції про 
те, що питання Криму вже ви-
рішено, і світ має змиритись із 
російським знущанням над між-
народним правом і окупацією 
суверенної території України, – 
залишаються лише порожніми 
гаслами російської пропаганди», – 
прокоментував підсумки саміту 
представник України при Раді 
Європи Микола Точицький.

Окрім політичних декларацій, 
у фінальній заяві саміту також 
було закріплено послідовність 
секторальної інтеграції Украї-
ни до ЄС у таких пріоритетних 
сферах, як енергетика, цифрова 
економіка, митна справа, сфери 

юстиції та внутрішніх справ.
Варто зауважити, що 21-й са-

міт був останнім для нинішніх 
очільників ЄС і першим для пре-
зидента Володимира Зеленського. 
Тому важливо, зауважують екс-
перти, щоб досягнуті домовленос-
ті були підтверджені під час Ради 
асоціації у грудні цього року.

«Певні високі політичні цілі 
декларуються під час саміту і по-
тім реалізуються або деталізують-
ся під час Ради асоціації. Цього 
року це буде ще більш важливо, 
тому що ми маємо саміт до на-
ших парламентських виборів і ще 
до формування європейських ін-
ституцій нових, а Рада асоціації 
в грудні – це вже буде власне такий 
місток між політичними циклами 
і в Україні і в ЄС», – наголосив рад-
ник міністра закордонних справ 
Тарас Качка.

Загалом українські дипломати 
й політологи позитивно оцінюють 
результати саміту Україна– ЄС. 
Адже головне завдання – фіксува-
ти прогрес у виконанні Угоди про 
асоціацію з ЄС, а також визначати 
нові етапи – вдалося виконати.

97 000 євро – ціна життя для молодої 
дівчини Людмили Овсійчук

Саміт Україна-ЄС: незмінна  
підтримка і гроші на реформи
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

"G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ ПО 
УКРАЇНІ. ГРАФІКИ РОБОТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ, 
ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА (095)(097)(093) 2261010

АДМІНІСТРАТОР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБО-
ТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМО-
ВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 
0974823119,ЛАРИСА

АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДО-
СВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВО-
ДИМО НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728.

•	Безкоштовне працевлаштування	від	прямого	
роботодавця	в	Польщі.	Офіційна	робота	для	різно-
робочих.	ЗП	від	22000	грн.	Ліцензія	МСПУ	№	197	
від	29.02.2016	р.	0675719679Viber,0504077607

•	Вантажники в	м.Київ	на	постійну	роботу.	Склад,	
позмінний	графік	роботи.	ЗП	від	12000	грн.	Іно-
городнім	надається	житло.	0673843346,0930412
186,0667583958

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

ВЕЛИКЕ М`ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ 
"ЖИТОМИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ" ЗАПРОШУЄ 
ДОСВІДЧЕНИХ ОБВАЛЬЩИКОВ І ЖИЛУВАЛЬ-
НИК М`ЯСА (ЯЛОВИЧИНА, СВИНИНА). ВАХТИ, 
ЩОТИЖНЕВА ОПЛАТА. ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ, 
СПЕЦОДЯГ. М ЖИТОМИР, ВУЛ. С. ПАРАДЖАНО-
ВА, 127. 0674122004

•	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

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

• ВОЗЬМУ НА РАБОТУ ХОРОШЕГО СОТРУДНИКА. 
ВЫСОКИЙ ДОХОД. 0967761835,0936312608(VIBER)

•	Запрошуємо на	роботу:	прасувальниць,	вантаж-
ників,	водіїв,	слюсарів.	Безкоштовне	житло,	піль-
гове	харчування,	міський	транспорт!	Оформлення.	
ЗП	14000-17000	грн.	Київська	обл,	Бориспільський	
р-н,	с.Щасливе.	0674347430,0932964393

• ЗБИРАЛЬНИКИ ПІДДОНІВ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ВІД 10000 ГРН. РОБОТА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ, 
МАЛИНСЬКОМУ Р-Н. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ. 
0674914363,ВІКТОРІВАНОВИЧ

•	Менеджер по	роботі	з	клієнтами.	Робота	в	офісі	
Робота.з	09.00	до	17.00,	гарні	умови,	дружній	
колектив.	0680191605

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

•	Монолітники; арматурники;	монтажники;	різно-
роби;	прораб;	інженер	ПТО,	м.Київ.	З/п	договірна,	
висока.	Житло	надамо.	0673297339

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИКИ ОФІС-
НИХ ПРИМІЩЕНЬ. ЗП ВІД 8500 ГРН. ГРАФІК 
РОБОТИ З 8.00 ДО 16.00. 0971107114

•	Оператор верстатів	з	ЧПУ,	формувальник,	пла-
вильник,	зачісник,	шліфувальник,	свердлувальник,	
маляр,	стропальник.	Одеса.	Житло.	0504927524

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

•	Офіц.  працевлаштування 	 в 	 Європ і :	

Польща,Чехія,	Германія,	Франція,	Естонія,	Ізраіль.	

Житло.	Л.МСПУ-АВ№547294-10.09.10.	0989569863

• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД (15/15, 30/15 
ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАР-
ЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК 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	рахунок	

піприємства.	0734069918,0952858119

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

•	Потрібні бригади	для	фертильной	прополки	со-

няшнику	в	Харківській	області.	Забезпечуємо:	3-х	

разовим	харчуванням,	безкоштовним	проживан-

ням,	вартість	проїзду	компенсуємо,	0674114604.

•	Потрібні на	роботу	в	Польщу	швачки,	зварю-

вальники.	Робота	в	Німеччині,	Швеції,	Франції,	

Чехії,	Польщі.	Ліц.	МПСПУ	АВ547294	від	10.09.10.	

0674550664,0996348031

•	Працівники або	бригади	в	ягідний	розсадник	

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	польові	с/г	

роботи	в	Київську	обл.,	Макарівський	р-н.	Чоловіки	

та	жінки.	Безкоштовний	гуртожиток	і	харчування.	

З/п	раз	в	2	тижні.	Аванс.	0967500769,0509210453

•	Працівники на	збір	ожини	садової	в	Київську	

обл.,	Макарівський	р-н.	Чоловіки	та	жінки.	Безко-

штовний	гуртожиток	і	харчування	(продуктовий	па-

йок).	Оплата	10	грн	за	1	кг.	0967500769,0509210453

•	Працівники на	збір	ягід	малини	в	Київську	обл.,	

Макарівський	р-н.	Чоловіки	та	жінки.	Проживання	

безкоштовно.	Продуктовий	пайок.	Оплата	10	грн	

за	1	кг.	0967500769,0509210453
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Садовий будинок заг.пл. 43,10 м.кв. та зем.ділянка К/Н1822083000:06:000:0447, 
пл. 0.045 га, за адресою Житомирський р-н, Іванівська сільрада, "Барвінок" сад.–городн. 
товариство, буд.131. Дата торгів: 07.08.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. 
Лот №361342;

2. Комплекс (прохідна, вагова, пл. 36,3 кв.м., зерносклад, пл. 1228,0 кв.м., цех ОКЦ-50, 
склад пл. 1836,3 кв.м., адмінбудинок, пл. 355,9 кв.м.) заг.пл. 3456,5 кв.м., Житомирський 
р-н., с. Сінгури, вул. Житомирська, 1. Дата торгів: 07.08.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №361356;

3. Нежитл. будівля магазину №63, заг.пл. 182,6 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. К.Лібкнехта, 141. Дата торгів: 12.08.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №362699 (уцінено лот № 356336);

4. 1-кімн. квартира заг.пл. 29.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. В.Вітковського (Іллічевська), 30 а, кв.98. Дата торгів: 12.08.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №362695 (уцінено лот № 353055);

5. Зем.ділянка К/Н1822086500:01:001:0085, пл. 0.18 га за адресою: Житомирський 
р-н, с. Пряжів. Дата торгів: 12.08.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот 
№362696 (уцінено лот № 353054).         

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬ-
НІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУ-
ВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)5158585,(067)
9040066

•	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.,	Бровар-

ський	р-н,	с.	Гоголев)	потрібні:	вантажники,	підсо-

бні	робітники,	роздільниці	риби.	Надаємо	житло,	

безкоштовні	обіди,	спец.одяг,	розвезення	служ.

транспортом.	Оф.працевлаштування.	Гідні	ЗП.	

0674098570

•	Рибопереробному підприємству	(Київська	об-

ласть)	потрібні	пакувальники	продукції,	обробники	

риби,	водій	навантажувача,	обліковець,	вантажни-

ки.	ЗП	від	11000	грн.	Безкоштовне	житло	і	обіди.	

0978101848,0509531032.

•	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

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	безкоштов-
ні,	від	прямого	роботодавця.	Зарплата	18000-
43000грн.	Можна	без	знаючи	мови,	навчання	на	
місці.	Лiц.	МСПУ	9978	вiд	09.07.2018.	Т.	в	Польщі	
+48536012943(viber),+48537758355(viber),

• РОБОТА.  РІЗНОРОБОЧІ  ТА  ПАСТУХИ  НА 
ФЕРМУ.  ПРОЖИВАННЯ.  ОПЛАТА  ДОЇЗДУ. 
ДОСТОЙНА  ЗАРПЛАТА.  ЛЬВІВСЬКА  ОБЛ. 
380985222406,380972758396

• 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 ВОДОПОСТ., ВОДОВІДВЕДЕН-
НЯ, ТЕПЛОПОСТАЧ., А ТАКОЖ СЛЮСАРНІ РОБОТИ. 
0978896891

•	Токар, зварювальник,	контролер	ВТК,	слюсар-
ремонтник,	електрик,	різальник	металу,	машиніст	
крану.	Одеса.	Гуртожиток.	0504927524

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

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.11. Продам Ділянки в місті 
•	смт Гоголеве	Великобагачанського	району	Пол-
тавської	обоасті,	будинок,	всі	зручності,	централь-
на	каналізація,	кондиціонер,	поворотна	супутни-
кова	антена,	інтернет.	Сараї,	гаражі.	Можливий	
обмін	на	Полтаву.	(097)7841491

2.16. Здам в оренду 

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

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

2.18. Куплю Нерухомість 

КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО ЧАСТИНУ БУ-
ДИНКУ (В БУДЬ ЯКОМУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕ-
РЕДМІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.: 0674249331 
0636682327 ГЕНАДІЙ

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, 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 АВТОМОБИЛЕЙ. 
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-
ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, 
КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖА-
ЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553, (063)9628236

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В, ПРОВІЮЄ ВСІ 
ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА 
У ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ 
ВІЯЛКУ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, 
ФОТО НА VIBER. (095)4409323 0677038167, ВІ-
ТАЛІЙ

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

•	Техніка від	виробника:	Сівалка	(нова)	СУПН-6(8),	
УПС-6(8)-посил.рама,	2-к	привід.	Культиватор	
(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.	Сівалка	(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

3.8. Автозапчастини. Куплю 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	
прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	термомеханіч-
ний	регулятор	тяги,	площа	обогріву	100-300м2.	
Власне	виробництво	"Канівський	механічний	за-
вод".	www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062
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_______________________________________________________________________
Дата	офіційного	опублікування	в	Єдиному	Реєстрі	з	оцінки	впливу	на	довкілля	
(автоматично	генерується	програмними	засобами	ведення	Реєстру,	
не	зазначається	суб’єктом	господарювання)	

2019573577 _______________________________________________________________________
(реєстраційний	номер	справи	про	оцінку	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності)

Повідомляємо про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяль-
ності, зазначеної у пункті 1 цього оголо-
шення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1.Планована діяльність
Розробка (продовження розробки) Іг-

натпільського (Руднянського) родовища 
з метою видобування незміненого та по-
рушеного вивітрюванням граніту, габро, 
габро-анортозиту, придатних в якості 
сировини для виробництва щебеню 
будівельного марок «1000–1200» та ка-
меню бутового марки «800».

Родовище розробляється з 1930 року. 
Розробка родовища здійснюється від-
критим способом із застосуванням 
буро-вибухових робіт, методом сверд-
ловинних зарядів з в’їздною траншеєю 
та утворенням робочого майданчика 
на добувному горизонті і необхідного 
випередження по розкриву. Застосо-
вується транспортна система розробки 
з паралельним фронтом робіт і зовніш-
нім відвалоутворенням. По закінчен-
ню видобування корисних копалин 
передбачається технічна та біологічна 
рекультивація порушених гірничими 
роботами земель.

На видобування незміненого та по-
рушеного вивітрюванням граніту, габро, 
габро-анортозиту родовища Ігнатпіль-
ське (Руднянське) в Овруцькому районі 
Житомирської області Товариство з до-
датковою відповідальністю «Ігнатпіль-
ський кар’єр» має:

– спеціальний дозвіл на корис-
тування надрами № 4273, виданий 
Державною службою геології та надр 
України від 13.06.2007 р. Площа ділянки 
родовища згідно спеціального дозволу 
на користування надрами становить 
70,68 га;

– гірничий відвід площею 84,04 від 
27.08.2013 р. № 2614;

– договір оренди землі пло -
щею 89,4120  га  в і д  07.07. 2011р 
№ 182420004000089.

Плановий видобуток граніту, га-
бро, габро-анортозиту у щільному 
тілі складає 1000,0 тис м3 на рік. 
Планована діяльність здійснюється 
на площі 70,68 га.

Робочим проектом розробки родо-
вища Ігнатпільське (Руднянське) перед-
бачається видобування незміненого та 
порушеного вивітрюванням граніту, га-
бро, габро-анортозиту для виробництва 

щебеню будівельного марок «1000–1200» 
та каменю бутового марки «800».

Передбачається переробка гірни-
чої маси на щебеневу продукцію на 
дробарно-сортувальному комплексі, 
потужністю 2600, 0 тис. т/рік.

(загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце про-
вадження планованої діяльності)

2.Суб’єкт господарювання
Товариство з додатковою відпо-

відальністю «Ігнатпільський кар’єр» 
(код згідно з ЄДРПОУ 01374547), 11163, 
Житомирська обл., Овруцький район, 
село Рудня, вул.. Робітнича, 10, директор 
Серебряков В. Л., тел. (04148)75116

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної осо-
би – підприємця,

ідентифікаційний код або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття

місцезнаходження юридичної осо-
би або місце провадження діяльності 
фізичної особи – підприємця

(поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону)

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

Міністерство екології та природ-
них ресурсів України, 03035 м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, відділ оцінки впливу на довкілля, 
тел/факс. (044)206-31-15, (044)206-31-64, 
(044)206-31-40 e-mail: m.shimkus@menr.
gov.ua. Начальник відділу оцінки впли-
ву на довкілля Шимкус Марина Олек-
сандрівна.

(найменування уповноваженого ор-
гану, місцезнаходження, номер теле-
фону та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде отримання дозвільних 
документів, які видаються органами 
державної влади та місцевого самовря-
дування відповідно до вимог чинного 
законодавства України, в т.ч виконання 
умов Міністерства екології та природ-
них ресурсів України.

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

5.Строки, тривалість та поря-
док громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час 
і місце усіх запланованих громад-
ських слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та про-
позиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розгля-
даються.

Громадські слухання (перші) від-
будуться

15 серпня 2019 року, о 14 годині 
00 хвилин, в приміщенні Ігнатпіль-
ської сільської ради: Житомирська 
область, Овруцький р-н, с Ігнатпіль, 
вул. О. Василенка, 9А

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

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

Міністерство екології та природ-
них ресурсів України, 03035 м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, відділ оцінки впливу на довкілля, 
тел/факс. (044)206-31-15, (044)206-31-64, 
(044)206-31-40 e-mail: m.shimkus@menr.
gov.ua. Начальник відділу оцінки впли-
ву на довкілля Шимкус Марина Олек-
сандрівна.

(зазначити найменування уповно-
важеного органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактна особа)

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

Міністерство екології та природ-
них ресурсів України, 03035 м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, відділ оцінки впливу на 
довкілля, тел/факс. (044)206-31-15, 
(044)206-31-64, (044)206-31-40 e-mail: 
m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу 
на довкілля Шимкус Марина Олек-
сандрівна.

(зазначити найменування уповно-
важеного органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактна особа)

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

8.Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 152 сторінках.

(зазначити усі інші матеріали, надані 
на розгляд громадськості)

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

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

(відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

– Ігнатпільська сільська рада: Жи-
томирська область, Овруцький ра-
йон, с Ігнатпіль, вул. О. Василенка, 9А 
(з 19.07.2019р.)

– ТДВ «Ігнатпільський кар’єр», Жи-
томирська обл., Овруцький район, село 
Рудня, вул. Робітнича, 10 (з 19.07.2019р.)

– м. Житомир, вул. Рильського, 9, 
офіс. 521, контактна особа Медвідь О. В. 
тел. 097-450-93-40 (з 19.07.2019р.)

- (найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може ознайо-
митися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

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.

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

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

4.15. Металообробне 
обладнання. Продам 

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

6.17. Послуги. Iншi 

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

•	Купую токарне,	фрезер.	оснащення,	верстати,	
лещата,	патрони,	фрези,	свердла,	різці,	ел/двиг.	
оlegsustrikoff@gmail.com,	0968709687

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, 
ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ №010983 
ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІМ ТЕХНІКУМОМ (ЗАРАЗ ЖИТОМИР-
СЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ) 
7 ЧЕРВНЯ 1996Р. НА ІМ`Я ТАБУНЧЕНКО ЄВГЕН 
ВОЛОДИМИРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ТА ЗАЛІКОВУ 
КНИЖКУ. ВИДАНІ В 2003 Р. ЖИТОМИРСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕ-
ТОМ НА ІМ`Я ПОСТЕРНАК ДМИТРО ІВАНОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

4.21. Вікна, Двері, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРІ, ВІКНА (ПІД СКЛОПАКЕ-
ТИ), БАЛКОННІ РАМИ, ЛІЖКА, СТОЛИ, СТІЛЬЦІ 
ТА ІН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ. ВУЛИКИ, 
РАМКИ ДЛЯ ПАСІКИ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ. 
0975249344,0994665014

6. ПОСЛУГИ 

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

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕК-
ТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД 
ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДО-
СТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, 
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДО-
СТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА. 
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

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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• Можливо, ви чули про те, що 
кавун – ягода. Насправді кавун на-
лежить до ботанічного сімейства 
гарбузових, яке включає й інші 
овочі: огірок, гарбуз і диню.

• Хоч ми звикли приділяти 
увагу соковитій м'якоті кавуна, 
скоринка кавуна також їстівна 
і багата корисними поживними ре-
човинами. У Китаї шкірку кавуна 
часто обсмажують або тушкують, 
також є рецепти її маринування. 
Насіння кавуна на Середньому 
Сході і в Китаї сушать, обсмажу-
ють і вживають як легку закуску.

• Кавун складається на 92 від-

сотки з води, прекрасно освіжає 
в спекотний літній день. Згідно 
з дослідженнями, кавун допомагає 
наситити вас вологою вдвічі краще 
за склянку води після інтенсивного 
тренування. До того ж він містить 
такі солі, як кальцій, магній, натрій 
і калій, які підтримують рівень 
вологи в організмі і зменшують 
ймовірність зневоднення.

• Згідно з Книгою рекордів Гін-
неса найважчий кавун важив 159 кг 
і був вирощений Крісом Кентом 
(Chris Kent) зі США у 2013 році.

• Японські фермери вирощу-
ють кавуни квадратної форми 

останні 40 років. Кавуни помі-
щають в кубічну форму, а коли 
кавуни заповнюють її, їх збирають.

• Кавун – низькокалорійний 
продукт, в 100 грамах його містить-
ся лише 30 калорій і 6,2 г цукру. Він 
майже не містить жирів і білків. 
У 100 грамах кавуна – 7,55 грама 
вуглеводів.

• Чорні кавуни «Денсуке» ви-
вели у 80-х роках в Японії. Це, 
мабуть, одні з найдорожчих. 
Перші кавуни продавалися 
з аукціонів по 3000–6000 доларів. 
В розпал сезону чорний кавун 
можна купити за 50$.

Гороскоп на тиждень 17 - 23 липня

ОВЕН
Вас можуть пораду-

вати цікаві ділові про-
позиції. Контролюйте свої дії 
і думки. Розраховуйте на власні 
сили та можливості.

ТЕЛЕЦЬ
Ви надто загрузли 

в дрібницях. Розби-
райтеся у справах поступово, 
не варто влаштовувати беззмінні 
трудові вахти.

БЛИЗНЮКИ
Постарайтеся впо-

ратися зі своєю емоцій-
ністю і налаштуватися на кра-
ще – і воно неодмінно трапиться 
у вашому житті.

РАК
Здоров'я,  кар'єра 

і цікаві пригоди будуть 
радувати й надихати на нові 
звершення. Звільнитеся від тя-
гару непотрібних зобов'язань.

ЛЕВ
На роботі, схоже, 

виникнуть проблеми, 
які вдасться вирішити тільки 
вам особисто. Варто покластися 
на свою інтуїцію.

ДІВА
Майже все задума-

не вдасться. Приділіть 
увагу дому та родині. Може 
з'явитися бажання змінити коло 
спілкування.

ТЕРЕЗИ
Від результату вашої 

праці залежатимуть 
настрій, кар'єра й дохід. 

Деякі плани доведеться карди-
нально змінити.

СКОРПІОН
Маєте шанси доби-

тися неабиякого успіху, 
більшість справ завер-

шаться вдало й прибутково. Не 
бійтеся розлучатися з непотріб-
ними речами.

СТРІЛЕЦЬ
Найважливіше – 

нічого не забути. Вам 
може знадобитися вміння швид-
ко рухатися й міняти плани. 
Можливі нові ідеї і подорожі.

КОЗЕРІГ
Висока ймовірність 

конфліктів та суперечок 
на порожньому місці, причому 
як на роботі, так і вдома. Поста-
райтесь приборкати свій гнів.

ВОДОЛІЙ
Активно дійте, ру-

хайтеся вперед. Фор-
туна не покине вас, але 

вам необхідно буде виправити 
допущені помилки.

РИБИ
Не варто сваритися 

з близькими людьми. 
Ближче до вихідних займіться 
домашніми справами, ремон-
том, прибиранням, підготовкою 
до осені.

Цікаві факти про кавуни

Обов’язково слід мити вікна 
з душею, щоб сонце наповню-
вало світлом квартиру – повірте, 
від цього ваші кімнати миттє-
во перетворяться, наповняться 
комфортом і затишком. Якщо 
ви збираєтеся проводити дане 
прибирання тільки тому, що 
воно давно було заплановано, 
а справжнього бажання немає 
цим займатися, то краще не 
беріться.

Психологічна установка за-
вершена, тепер переходимо до 
збору потрібних предметів:

1. Одягніться у відповідний 
одяг – зручний і з великою кіль-
кістю кишень.

2. Підготуйте відро теплої 
води.

3. Не забудьте про засіб для 
миття вікон – додайте невеликий 
ковпачок його (або приблизно 
одну столову ложку) у відро 
з водою.

4. Чудово, якщо у вас є шва-
бра для миття вікон (іншими 
словами, склоочисник, стяж-
ка) – з нею прибирання на ви-
соті, в незручних місцях стане 
необтяжливим.

5. Зніміть з підвіконня кім-
натні рослини і все інше, що 
може перешкодити прибиранню.

З чого починати миття 
вікон пластикових 
і дерев’яних

Спеціальна рідина для 
миття вікон може знадобитися 
тільки на завершальному етапі 
прибирання, коли будемо від-
мивати шиби, але спочатку по-
трібно відмити рами. Особливо 
після зими вони сильно забруд-
нені – навряд чи в холодну пору 
прибирання було повноцінним.

Сам процес миття скла
Переходимо до найвідпо-

відальнішого моменту – миття 
шиб. Змініть воду у відрі, на-
мочіть в ній губку, відіжміть, 
щоб пінна вода не розтікалася. 
Насамперед скло слід добре 
намочити, щоб не залишилося 
на ньому ніяких сухих ділянок. 
Почекайте, поки бруд не роз-
чиниться.

Ручним склоочисником або 
спеціальною шваброю потрібно 
зігнати весь бруд вниз. Робить-
ся це кількома рухами, і після 
кожного разу немає необхідності 
промивати швабру. Після того, 
як бруд прибрали зі скла, воло-
гою губкою все одно слід ще раз 
протерти всі шиби.

Секрет ідеального  
миття вікон

Здавалося б, все ясно і зро-
зуміло, але коли доводиться 
це повторювати на практиці, 
то вікна не особливо тішать: 
від бруду їх вдалося відмити, 
але з’явилися неприємні роз-
води. Що було зроблено не так? 
Найвідповідальнішим є саме 
завершальний етап. Готуємо 
для нього багато бавовняного 
дрантя – від цього залежить 
п’ятдесят відсотків успіху.

Відкриваємо секрет 
ідеальних вікон:

• Починаємо протирати 
зверху, беремо стяжку і акуратно 
здійснюємо горизонтальні (саме 
так) рухи;

• Повторюємо ці рухи на на-
ступній ділянці, розташованій 
нижче, але завжди захоплюємо 
відмиту ділянку;

• Після кожного прохо-
ду склоочисник (спеціальну 
швабру) потрібно протирати 
сухою ганчіркою. Не пові-
рите, але в цьому і полягає 
таємниця ідеально виблис-
куючих шиб;

• Як тільки ганчірка стала 
вологою – миттєво замініть її 
сухою; якщо хочете мати най-
чистіші вікна, то використовуйте 
максимальну кількість сухих 
ганчірок;

• Закінчивши протира-
ти всі горизонтальні ділянки, 
пройдіться поглядом по вікнах: 
якщо якісь місця не влаштову-
ють, то можна на них просто 
подихати і протерти або скорис-
татися спеціальною побутовою 
хімією;

• На завершення береться 
ще одна чиста ганчірка і про-
тирається нею тепер все вікно, 
включаючи рами.

В кінці не забудьте, що чисті 
вікна та заляпане підвіконня – 
зовсім не пасують одне з другим, 
тож обов’язково протріть його 
також.

Як правильно мити вікна
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Водій для копа
Жанр: бойовик, комедія

Стю працює водієм машини Uber. Він при-
ємний, спокійний, дуже ввічливо спілкується 
з людьми. І ось, його перший клієнт – вели-
чезний мужик на ім'я Вік. Як виявилося, він 
поліцейський детектив, який викликав машину 
для оперативного завдання. Тепер Стю буде з 
ним їздити щодо розслідування до тих пір, поки 
його не відпустять. Вік переслідує жорсткого 
терориста, для чого йому якраз потрібен водій 
із машиною. Хоче того Стю чи ні, але йому до-
ведеться бачити всю цю жорстокість, а часом 
і самому її проявляти. Бійки, перестрілки та 
багато небезпеки для життя – не такою він собі 
уявляв роботу водієм Uberа. Хоч би залишити-
ся після цієї поїздочка цілим і неушкодженим.

План втечі 3
Жанр: бойовик
Рей Бреслін вважається найкращим із най-

кращих у своїй справі. Він разом із командою 
спеціалізується на тюремному захисті. Його 
улюблений метод виявлення недоліків – по-
трапляти у в'язницю та показувати, як із неї 
можна втекти. Звичайно ж, такі люди є в базі 
даних Інтерполу. Це допомогло одному гон-
конгському бізнесменові знайти цих хлопців, 
щоб ті врятували його дочку. Дівчину викрали 
та відправили до однієї з найбільш охороню-
ваних в'язниць на нашій планеті під назвою 
"Пункт Диявола". Це справжня фортеця, у яку 
як потрапити, так і вибратися з неї неймовірно 
складно. Це справа буде або вінцем творчості 
Рея, або його найбільшим провалом. 

Хижаки
Жанр: жахи
Людина не завжди може контролювати 

те, що вона створила сама, що вже говорити 
про сили природи... На штат Флорида, що у 
США, насувається страшний ураган, який, 
за прогнозами, змете все на своєму шляху. 
Громадянам радять просто кидати все своє 
майно та бігти кудись подалі. Дівчина на 
ім'я Хейлі вирішила будь-що-будь забрати 
батька від цієї катастрофи. Вона знайшла 
його у своєму підвалі з важкими ранами. 
Найгірше те, що туди поступово прибуває 
все більше води, що перетворило це місце 
в пастку. Та і ще навколо з'являються зовсім 
недружні сусіди – алігатори, які відмінно себе 
почувають у воді та хочуть їсти....

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.

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

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

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

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

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

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


