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Міська влада придбає
У Житомирі почали впроваджувати
для житомирських пляжів проект «Поліклініка без черг»
машину для чистки піску
вартістю понад 200 тис. грн У поліклініці на
Алла Гетьман

вулиці Вітрука вже
встановлено перший
термінал, що працює
в тестовому режимі.

Незабаром термінали будуть
встановлені в усіх поліклініках міста. Проект планують повністю запустити до кінця жовтня.
«Проект покликаний зменшити черги в амбулаторно-клінічних закладах міста. Загалом
планують встановити чотири
термінали: в поліклініці міської
лікарні №1 та 2, в дитячій поліклініці на вул. С. Ріхтера та на
вул. Лесі Українки. Відповідно
на робочих місцях регістраторів
встановлено комп’ютери, за допомогою яких буде відбуватись
запис на прийом. Таким чином,

Алла Гетьман

Це перша спеціалізована машина, яку
планують придбати
для чистки пляжів.
Раніше їх прибирали
лише за допомогою
граблів.
Кошти на придбання цієї техніки були закладені в проекті на

пацієнти отримуватимуть талони
до сімейних лікарів і вузьких спеціалістів», – розповів завідуючий
поліклініки №2 Центральної міської лікарні №2 Іван Дідик.
Нагадуємо, пілотний проект програми стартував ще в
серпні минулого року, коли до

неї підключилися дві київські
лікарні. Сама система складається з електронного реєстру,
до якого мають доступ лікарі та
пацієнти. Записатися до лікарів
можна трьома способами: через
сайт, додаток та інфомат у самих
поліклініках.

зонування парку.
«На сьогоднішній день кошти
на придбання цієї техніки вже
виділені. До вересня місяця ми
плануємо вже закупити машину
через систему Prozorro. І в наступному році зможемо повноцінно
прибирати пляжі. Адже стан
їх бажає кращого», – розповіла
директор КП «Парк» Світлана
Ольшанська.
Нагадуємо, міський голова
Сергій Сухомлин 16 червня призначив Світлану Ольшанську директором комунального підприємства «Парк» на три роки.

Житомирщина перебуває у трійці лідерів за кількістю
створених об’єднаних територіальних громад
Aлла Гетьман

Житомирщина
має стати лідером з
підвищення якості
надання соціальних
послуг.

На цьому під час робочої наради з питань децентралізації
наголосив віце-прем’єр України
Геннадій Зубко.
«Головне питання для людей – матеріалізація реформ.
Починаючи з об’єктів, інфраструктур, як їхнє життя змінилося завдяки реформам. Саме
Житомирська область, яка сьо-

годні в трійці лідерів за кількістю
створених територіальних громад, має бути і у трійці лідерів,
де змінюється якість наданих
послуг. Я хочу, щоб тут усі відчували свою відповідальність», –
наголосив Геннадій Зубко.
За словами голови Житомирської ОДА, хоча результат
і непоганий, однак працювати

ще є над чим. «У загальноукраїнських рейтингах ми дійсно
постійно ділимо перше-другетретє місце з Тернопільською і
Дніпропетровською областями,
але є в нас ще такі райони, де
дуже багато роботи. Так, наприклад, в Андрушівському районі
під об’єднаними територіальними громадами на сьогодні лише

16 %, Бердичівському – 22 %,
Коростенському – 25 %, Коростишівському – 13 %, Лугинському – 34 %, Черняхівському – 31 %,
Чуднівському – 17,5 %, Малинському – 15 %, Романівському –
10 %, а в Ружинському районі
в нас на сьогодні взагалі немає
об’єднаних громад», – розповів
очільник області Ігор Гундич.

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30.
Тема телевізійного ефіру: «Нова українська школа: варіант 2017 року»
У четвер, 31 серпня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової
бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться тридцять перше засідання «Клубу
експертів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Нова українська школа:
варіант 2017 року».
У ході засідання, що відбудеться напередодні нового навчального року, про-

понуються для обговорення головні проблеми сучасної школи та варіанти її
реформування у Житомирі.
Переглянути трансляцію можна тут:
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Легендарний мультфільм
у коміксах: «Як козаки
енергонезалежність розвивали»
Винахідлива трійця козаків з улюбленого українцями мультфільму «Як козаки…»
стала героями коміксу про розумне споживання енергоресурсів.

Грай, Око та Тур у притаманній їм винахідливій манері через комікски показують як
розумно економити власні статки та при цьому ще й інвестувати в українську енергетику.

Серія коміксів «Як козаки енергонезалежніcть розвивали» розроблена, щоб
привернути увагу широкої громадськості до
змін у енергетичному секторі. Автори розрахо-

вують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного
забарвлення та довіри до поточних
змін в енергетичному секторі.

Р

4

www.20minut.ua

Колонка
Микола
Череднік,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Міста»

Міська рада має бути
сервісною службою,
а не місцем дерибану
Місто має надавати послуги та реагувати на потреби громади. Сучасна
місцева влада має вирішувати досить
буденні задачі та проблеми.
У всьому цьому немає політики!
Дороги, тротуари, громадський
транспорт, зони відпочинку, якість
води в кранах житомирян і робота
комунальних служб – усе це та багато іншого – послуги, за які кожен
житомирянин сплачує гроші!
Міська рада, яка наразі не здатна
якісно виконувати більшу частину
своїх зобов’язань, замість задоволення потреб житомирян обслуговує
інтереси невеликої групи місцевих
підприємців та чиновників.
Влада, в основі якої лежить «решалово» та «дерибан» – це не робота в інтересах громади. Напевно, й в інші роки в
міській раді не усе було «прозоро» і було
місце «схемам», але те, що відбувається
зараз, не відбувалося ніколи.
Бюджет міста за останні три роки зріс
більш ніж у два рази, але житомиряни
цього не відчули, якість життя людей не
покращилася. Ремонт тротуарів у центрі міста не вирішує проблему доріг та
тротуарів у всьому місті.
Будівництво є дуже корупційною
сферою діяльності навіть в тих країнах,
де рівень корупції незначний. Що тоді
говорити про Житомир, який посідає
третє місце за рівнем корупції серед міст
в Україні. Саме тому усі «грандіозні» будівельні проекти міської влади закінчилися повним провалом.
Індустріальний парк, аеропорт, тротуари, сквери, станція водних видів
спорту, підвісний міст, ремонт мікрорайону Польової – жоден із цих об’єктів
не завершений якісно.
Але, схоже, влада цим не сильно
переймається, адже у міській раді планують нові грандіозні проекти.
Будівництво ЦНАПу за 21 млн бюджетних гривень в охоронній зоні
пам’ятки архітектури національного
значення та будівництво набережної,
в яку планують «закопати» декілька десятків мільйонів гривень.
Мало житомирян замислюється над
тим, що відбувається у місті і які процеси насправді приховують від людей.
Даються великі обіцянки, про які забувають вже наступного дня, а купка
людей з усіма можливими порушеннями законів та процедур «протягують»
вигідні для себе та злочинні по відношенню до міста рішення. Розподіляючи
бюджет міста серед своїх фірм, місто
втрачає власне майбутнє.
Будь-яка влада є тимчасовою, і ця
не є виключенням.
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Здоров'я

Духовність
як шлях до зцілення

Продовження. Початок
у № 32 від 23 серпня 2017 року

– Відомо, що причиною багатьох захворювань людини є
інформаційні віруси. Якими
методами можна захиститися
від цієї напасті?
– Інформаційний вірус, що потрапив у біополе людини, може
сприяти розбалансуванню діяльності життєвих систем організму
і викликати серйозне захворювання. Цей вірус може проявлятися
як постійна слабкість, жахи уві сні,
занепокоєння – це говорить про
те, що біополе людини піддалося руйнівному впливу. Захист від
нього може бути тільки один: міцна віра, підвищення свого духовного імунітету духовними практиками, духовним зростанням і
самовдосконаленням. І обов’язково
піклуватися про своє фізичне тіло.
Ні в якому разі не оскверняти його
згубними звичками.
Духовно сильна людина має
потужне біополе, і вона може
відштовхувати, віддзеркалювати
весь негатив. Кожну людину, яка
звернулася до мене за консультацією, я обов’язково діагностую на
наявність інформаційного вірусу.
Якщо шкідливі енергії потрапили у інформаційне поле людини, її потрібно терміново від них
позбавити. Інакше це загрожує
хворобами, невдачами, сварками
з близькими і безліччю інших
напастей. І з часом ситуація буде
тільки погіршуватися. Універсального методу лікування не існує. До
кожного потрібен індивідуальний
підхід.
– Чи впливає на здоров’я
конкретної людини рівень духовного розвитку суспільства,
в якому вона знаходиться?
– Людині від природи дається
сильне біополе, яке повинно захистити її від усіх хвороб. Тобто,
за задумом Творця, людина не повинна хворіти. Однак люди чинять
гріхи, порушуючи закони Космо-

су, і таким чином себе руйнують.
Серафим Саровський говорив:
«люди, скасуйте гріх, і ви забудете,
що таке хвороба». Однак ступінь
духовного розвитку суспільства
робить дуже сильний вплив на
життя людини. Оскільки людина
є соціально залежною істотою,
вона схильна до всіх руйнівних і
цілющих установок, які превалюють у суспільстві. У суспільстві,
де на перший план ставляться не
духовні, а матеріальні цінності,
людині дуже складно залишатися
духовно і фізично здоровою. Люди
втрачають орієнтири в хитросплетіннях сучасного життя, і це часто
призводить до саморуйнування.
– У яких саме випадках людині необхідна допомога біоенерготерапевта?
– До мене приходять з різними проблемами – це і психологічні розлади, і фізичні недуги.
Іноді люди просять допомоги в
прийнятті важливого життєвого
рішення, пов’язаного з бізнесом,
сім’єю, кар’єрою тощо. Під час
своїх консультацій я переглядаю фізичний стан людини, її
ефірні тіла і роблю точну психодіагностику, що допомагає виявити причину захворювання
або складної життєвої ситуації.
Після визначення причини, що
викликала ускладнення, я починаю працювати з людиною.
Залежно від ситуації я призначаю курс лікування або підказую
способи подолання труднощів.
За необхідності направляю на
консультацію до лікарів.
Ви п а д о к з п р а к т и к и .
Шизофренія
Інформаційні та духовні хвороби мають тонку межу з одержимістю псуванням, біснуванням і шизофренію, тож багато
людей, яким ставлять діагноз
шизофренія, можуть насправді
не хворіти на це захворювання.
Тому дуже важливо точно поставити діагноз. Був випадок з дівчиною, яка потрапила до одної з

тоталітарних сект, що призвело
до серйозних порушень психіки. Незабаром вона стала поводитися неадекватно. Не могла
одягатися та їсти без сторонньої
допомоги, перестала впізнавати
близьких чи не реагувала на зауваження на свою адресу. Цілими
днями повторювала нескладні
релігійні тексти.
Така поведінка призвела до
кризової ситуації, і її близькі були
змушені викликати «швидку».
Медики поставили попередній
діагноз «шизофренія» і збиралися
відвезти хвору у Глеваху (закритий
лікувальний заклад для хворих з

важкими розладами психіки, –
прим. ред.). Але один з близьких
дівчини зв’язався зі мною і описав
ситуацію. Я сказала, щоб її негайно доставили до мене. Побачивши
хвору, я відразу зрозуміла, що ніякої шизофренії тут немає, просто
її зомбували цією сектою. Призначила лікування. Дівчина пройшла
п’ять сеансів, зараз працює і живе
повноцінним життям. А якби її
відвезли у Глеваху і «закололи»
ліками, вона дійсно могла стати
довічним шизофреніком.
Закінчення у наступному номері № 34 від 6 вересня
2017 року
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Суспільство

Автопарк шкільних
автобусів Житомирщини
поповнився на 12 одиниць
Анастасія Кузьмич

Напередодні нового навчального року
райони та ОТГ Житомирщини отримали 12 нових шкільних автобусів.
Перед приміщенням Житомирської облдержадміністрації
23 серпня, у День українського
прапору, 4 об’єднані територіальні громади і 7 районів
отримали ключі від 12 нових
шкільних автобусів, закуплених
коштом «70% на 30%». Участь
у заході взяли Віце-прем’єрміністр – Міністр Державного
фонду регіонального розвитку
та місцевих бюджетів на умовах
співфінансування регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко,
голова Житомирської ОДА Ігор
Гундич та голова облради Володимир Ширма.
Як зазначив Геннадій Зубко, сьогодні Житомирщина
є лідером з впровадження
реформ децентралізації. За
його словами, автобуси – це
маленький інструмент новіт-

нього шкільного простору.
«Сьогодні йде реформування освіти, створюється нова
українська школа.
Мінрегіон впроваджує новий освітній простір – це питання транспорту, інфраструктури навколо школи, навчальних
приладів і те, що стосується
внутрішнього дизайну і доступності приміщень для освіти наших дітей. Цього року в області
відкривається 30 опорних шкіл,
до яких будуть приєднуватись
філії. Тому для нас важливо
будівництво автомобільних
доріг, щоб із цих філій можна
було безпечно доїхати до опорної школи, – пояснює Віцепрем’єр-міністр. – Ми змогли
об’єднати зусилля різних джерел фінансування – і Фонд регіонального розвитку, і субвенції ОТГ, програма «Шкільний
автобус» Міносвіти, додаткова
субвенція на опорну школу, і
для нас дуже важливо, що саме
Президентська програма щодо
перевиконання митних платежів спрямована на ремонт доріг,
які ведуть до опорних шкіл».
Шкільний транспорт отримали 4 об’єднані громади – Семенівська ОТГ, Станишівська
ОТГ, Ушомирська ОТГ та Брусилівська ОТГ. А також райони:
2 автобуси для Пулинського ра-

йону, по 1 – для Коростенського,
Новоград-Волинського, Романівського, Ружинського, Черняхівського та Чуднівського районів.
Варто відзначити, що під час
огляду автобусів у Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України виникли
зауваження.
«Зауваження, насамперед,
стосуються того, що ми вимагаємо більшого, ніж є у виробників – щоб дитина, яка потребує
інклюзивної освіти, могла зайти
до автобусу. Питання в тому,
що виробники повинні підтягуватися до вимог, які ми ставимо

сьогодні перед собою, – ділиться Геннадій Зубко. – У цьому
році запроваджена програма
інклюзивної освіти. І якщо дитина і її батьки вирішили, що
вони готові навчатися в школі, а
не вдома – значить, ми повинні
дати їм це».
Губернатор області Ігор Гундич зазначив, що за останні 2
навчальні роки в області було
закуплено 58 нових шкільних
автобусів, з яких 12 – у 2017 році.
Наразі Житомирщина потребує
ще 38 одиниць транспорту. Нині
парк шкільних автобусів області
вже налічує 254 одиниці.

У Житомирі відбулося
довгоочікуване
відкриття пам’ятнику
Героям Небесної Сотні

Житомир отримає
в подарунок злітну смугу
вартістю у 100 млн грн

На майдані Корольова у Житомирі
23 серпня відкрили
пам’ятник на честь
загиблих під час «Революції гідності».

Злітну смугу громаді міста безкоштовно (як благодійну пожертву) передає
дочірнє підприємство «Аеропорт Житомир» товариства з
обмеженою відповідальністю «Акорд».

На заклик Житомирської ОДА житомиряни
прийшли на відкриття з
прапорами. Захід пройшов без покладання квітів,
проте деякі житомиряни
під час відкриття запалили лампадки на честь загиблих.
Пам’ятник Героям Небесної Сотні складається
із скульптури та триптиху, який виготовлений з

кортенової сталі – так званого
«вічного» металу.
Нагадаємо, що у 2016 році
була створена конкурсна комісія,
яка обрала найкращий проект
шляхом онлайн-голосування.
Сам монумент обійшовся у 700
тисяч гривень, а його встановлення та облаштування прилеглої
території – ще 400 тисяч гривень.

Алла Гетьман

Аби була можливість профінансувати цей проект з державного бюджету, злітна полоса має
знаходитись у комунальній власності міста. Так, за домовленістю
з власником аеропорту Олексієм
Янчуком, дочірнє підприємство
«Аеропорт Житомир» віддає місту безкоштовно смугу руління.

Таке рішення було прийнято
29 серпня на позачерговій сесії
міської ради.
«Аби реалізувати проект,
нам потрібна земля, тому від
них ми отримуємо і дозвіл на
поділ земельної ділянки. Зараз
ДП «Аеропорт» вже замовило
проект реконструкції злітної смуги на суму близько 100 мільйонів
гривень. Нова смуга дозволить
приймати пасажирські літаки
у Житомирі», – розповів Сергій
Сухомлин.
Зараз вже є домовленість міського голови з головою Бюджетного Комітету Верховної Ради
України про виїзне засідання у
Житомирі. На цьому засіданні
буде обговорюватися фінансування злітної полоси з державного
бюджету, щоб аеропорт зміг приймати пасажирські літаки.
У подальшому місто буде
здавати цю смугу в оренду Житомирському аеропорту.

КОЛОНКА

Crocs: за и против
Продолжение. Начало в № 32 от 23.08.2017

Также стоит заметить, что особенной популярностью Crocs пользуются у детей. Если вы решили купить
Crocs своему ребенку, но переживаете, что ножка будет потеть, не
стоить лишний раз волноваться. Как
пишет производитель, материалу
Croslite свойственно «дышать», и
он не наносит никакого вреда для
здоровья стопы.
Также многие официальные издания публикуют, что данная обувь
хороша с ортопедической точки
зрения, ведь она очень мягкая и
ноге в ней комфортно. НО будьте
осторожны, ведь существует много подделок, которые не обладают
столь полезными свойствами. Только
оригинальная обувь, из оригинального материала обладает хорошими свойствами. Дети обожают эту
обувь, а чтобы разнообразить ее,
вы можете предложить ребенку
Jibbitz – это специальные аксессуары для Crocs. Вы можете менять
украшения в зависимости от одежды
и настроения.
Обувь Crocs потрясла весь мир: её
носят знаменитости и многие люди
планеты. И неважно кто вы – фермер
или бухгалтер – попробуйте, возможно, Crocs вам тоже подойдет.
И все же, несмотря на все достоинства этой обуви, многие считают
её некрасивой и нелепой.
Виды кроксов
На данный момент обувь Crocs
представлена в таком ассортименте:
- Классические сабо;
- Зимняя обувь;
- Балетки;
- Обувь для пляжа, шлепанцы;
- Домашние тапки с меховыми
вкладышами;
- Детская обувь;
- Межсезонные полусапоги;
- Jibbitz – аксессуары для Crocs.
Как указано на официальных
сайтах компании, название Crocs
происходит от слова «крокодил».
«Кроксы» действительно похожи
на это животное: сильное, не имеющее противников, чувствующее себя
комфортно как на суше, так и в воде.
Чаще всего равнодушными к Crocs
остаются только те, кто не знает о её
существовании. Но большинство
людей либо испытывают теплые
чувства к «кроксам», либо ненавидят их. Подходят ли они вам –
решайте сами.
Совет: если Вы всё же купили
Crocs – тогда они идеальны для домашнего использования, или в сочетании с шортами и купальником, ну
и, само собой, на яхте или корабле.
Эгоистина – истина в тебе!
Илона Колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva
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Невгамовний Розенблат:
нардеп знову програв суд
газеті «20 хвилин»
Дмитро Соколов

Статус народного
депутата не є запорукою «зеленого світла»
в усіх починаннях.
Підтвердженням цього стала чергова перемога в суді редакції
газети «20 хвилин» у
справі проти Борислава Розенблата, котрий
звинуватив видання
у приниженні його
честі та гідності.
Нагадаємо, що 25 липня Житомирський районний суд виніс
рішення на користь журналіста
Романа Здорика, котрий у лютому минулого року опублікував
на сторінках газети «20 хвилин»
статтю «Нардеп Розенблат проклав родичам асфальт бюджетним

коштом». У матеріалі автор описав
випадок, коли за державні кошти,
які «вибив» для Житомира народний обранець, у місті було відремонтовано ряд вулиць і провулків.
До списку увійшов і провулок, де
проживають родичі Борислава
Соломоновича. Головним нюансом
стало те, що посадовець сам включив цей провулок до списку, який
затвердили на сесії Житомирської
міськради.
На думку фігуранта матеріалу – Борислава Розенблата – дана
публікація виявилася неправдивою і завдала йому душевних
страждань, тож народний депутат
вимагав спростувати інформацію,
яка, на його думку, є недостовірною, і просив стягнути моральну
шкоду, завдану його честі й гідності, в загальному розмірі 100 тисяч
гривень.
Однак у першій інстанції адвокату позивача Анатолію Репікову
не вдалося переконати суд у недобросовісності журналіста. Не
допомогли навіть аргументи, що
рішення про розподіл бюджетних
коштів розглядаються виконавчим
комітетом, депутатськими комісі-

ями й затверджуються на сесіях,
до яких нардеп не має стосунку.
Практично за місяць, 28 серпня, відбувся розгляд апеляційної
скарги Борислава Розенблата. Під
час засідання в Апеляційному суді
Житомирської області сторони
знову доводили свою правоту.
Проте й вдруге нардепу не пощастило, і Феміда схилила свої
терези не в його бік – перемогу в
судовому засідання здобули журналіст Роман Здорик і редакція
«20 хвилин».
«Подати апеляційну скаргу –
це право кожної сторони, в якому
ніхто не може бути обмеженим, –
коментує адвокат відповідача Роман Гуртованеко. – Те, що сьогодні
Апеляційний суд виніс ухвалу про
залишення рішення першої інстанції в силі, – це наша перемога.
Ми змогли довести ту обставину,
що журналісти “20 хвилин” усе
правильно виклали у статті, жодної недостовірної інформації там
немає, і тому сьогодні добилися
справедливого рішення».
Чи спробує нардеп довести
свою правоту в суді наступної інстанції – дізнаємося незабаром.

 Директор редакції «20 хвилин» Олександр Васильковський,
адвокат Роман Гуртовенко та журналіст Роман Здорик після
судового засідання в Апеляційному суді Житомирської області

Житомирський блогер, якого звинувачують
у державній зраді, залишиться під вартою
Алла Гетьман

Суд у справі журналіста-блогера, якого
підозрюють у державній зраді, тривав майже чотири години.
Сторона захисту доводила невинуватість
підсудного, втім суду
цих доказів не вистачило, тому рішення
Корольовського районного суду залишилось без змін.
«Таких прикладів багато. Він
пише, що поляки повинні захопити територію України, румуни – південні райони Чернівецької області, кримські татари,
скажімо так, погані люди і таке

інше. І все це супроводжується
маніпуляціями, як показали психологічні експертизи. Тобто, це
не просто його особисті думки,
там міститься прихований призов. І експертиза встановлює, що
це є маніпулювання свідомістю.
Також статті містять заклики до
повалення конституційного ладу
шляхом відокремлення територій
і приєднання їх до Польщі, Румунії, інших країн. Міститься там і
принизливе ставлення до українців і до української державності,
прославляння терористичних
організації ДНР та ЛНР. Можете
подивитись, про це свідчать навіть назви статей. Йдеться про те,
що це нібито законно було створено, це було право східної частини населення проголосувати і
від’єднатись від території України.
Що скоро це буде по всій Україні,
що це початок», – розповів прокурор Вадим Левченко.
Сторона захисту не була шокована таким рішенням суду,
кажуть, що ця справа має політичний характер.

«Ми розуміємо, що ця справа
політична, тому ніхто не очікував,
що такі люди як житомирський
суд, СБУшники, скажуть: вибачте,
ми помилились – виходьте. Ми,
звичайно, не будемо зупинятись,
ми розробимо план дій по оскарженню цього незаконного судового рішення, можливо, підемо в
Європейський суд. Наразі з нами
встановили зв’язок дві міжнародні
організації, щоб надати підтримку в оскарженні цього рішення.
Звісно, захист повинен це все ще
обговорити з самим Василем Муравицьким, буде він далі оскаржувати
це рішення чи перетерпить ще ці
два місяці. Завтра (29 серпня –
прим. ред.) Муравицькому виповниться 33 роки, і проведе він їх за
стінами. Режим не робить ніяких
висновків із цієї історії, ми вкотре в
цьому переконались, коли невинна
людина повинна сидіти за гратами», – розповів адвокат підсудного
Андрій Гожий.
По завершенні суду журналістблогер подякував усім, хто прийшов його підтримати. Вини своєї

він не визнає, каже, що суду не боїться та боротиметься до останього.
«Якщо журналіста звинувачують у державній зраді та підриві
національної інформаційної безпеки завдяки своїм статтям, то
кожен з журналістів може опинитись тут. Це загроза журналістській діяльності в Україні для
будь-якого журналіста, будь-якого
публіциста, будь-якого блогера.

Тепер кожного за свої погляди,
за статті, за публікації статей на
будь-якому сайті, ресурсі можуть
звинуватити у державній зраді та
підриві національної інформаційної безпеки», – переконує підозрюваний Василь Муравицький.
Нагадуємо, за рішення Корольовського районного суду блогера
тримають під вартою без права
внесення застави.
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Транспорт

(не)PROZORRO:
житомирське ТТУ звинувачують
у дискримінації учасників торгів
Анастасія Кузьмич

У Житомирі транспортні реформи та
інновації – наразі найбільш активні і, в той
же час – найсуперечливіші процеси. Вже
незабаром автопарк
місцевого ТТУ має
поповнитись 40 новими низькополими
автобусами європейського зразка, але й
тут не обійшлося без
«підводних каменів» і
скарг.
Днями, 31 серпня, добігає
кінця строк подання тендерних пропозицій на закупівлю
40 низькополих автобусів екологічного стандарту Євро-5 для
житомирського трамвайно-тролейбусного управління, а вже з
6 жовтня стартує аукціон. Ціна
питання – не багато не мало – 124
мільйони гривень. Але разом з
кругленькою сумою і вимоги до
чотириколісних теж неабиякі –
до стандартних «тип кузову»,
«покриття підлоги», «шини»,
«вентиляція» тощо додалися потужний двигун – не менше 130
кВт, автоматична коробка передач європейського виробника та
ASR (антибуксувальна система).
Здавалося б, що все логічно: «хто платить – той і музику
замовляє», але, як виявилося,
все не так просто. Один із потенційних учасників торгів –
ТОВ «Чернігівський автозавод»
проаналізував заявлені замовником характеристики і виявив
у них дискримінаційні умови.
Як стверджують у листі-скарзі чернігівчани, тендерна документація торгів не відповідає
Закону України «Про публічні
закупівлі», згідно з яким замовник не може встановлювати у
документації конкурсних торгів
вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників:
«Так, тендерна документація
Замовника в частині технічних характеристик автобусу, що визначені в Додатку № 1 “Специфікація та технічні умови до предмету
закупівлі” є дискримінаційною,

оскільки насправді такі технічні
характеристики автобусу відповідають виключно технічним характеристикам автобусу одного
виробника – марки МАЗ».
За словами авторів скарги,
на сьогодні на ринку з продажу міських автобусів середньої
місткості пропозиції стосуються
лише кілька марок автобусів різних виробників, зокрема: українські марки «Еталон», «Богдан»,
«Атаман» та автобус білоруського виробника марки МАЗ.
Як зразок моделі автобусу
вітчизняного виробника, який
відповідає заявленим характеристикам, ТОВ «Чернігівський
автозавод» наводить «Богдан
А302.12», але фактично така модель автобусу була виготовлена
лише в одному екземплярі в 2014
році і до випуску в 2017 році виробником не планується.
«Додатком № 1 тендерної документації крім інших технічних
вимог до товару, що плануються
до закупівлі, Замовник також визначив, що автобуси обов’язково
мають бути 2017 року випуску,
отже, виробник автобусу “Богдан А302.12” фізично вже не
встигне взяти участь у тендері,
і на момент поставки першої
партії товару в грудні 2017 року
отримати сертифікат відповідності щодо індивідуального
затвердження колісного транспортного засобу, не кажу чи
вже про сертифікат на серійне
виробництво вказаних автобусів», – йдеться у скарзі.
Що ж стосується «шкурних
інтересів» самого Чернігівського
автозаводу, то їх «Еталон А08128»
не відповідає за параметрами
виду коробки передач, потужності двигуна та вимоги щодо наявності ASR у гальмівній системі.
При цьому, на думку скаржників,
жодна з вказаних характеристик
не є визначальною для товару, що
є предметом закупівлі.
Да лі автори лис та ві д
ТОВ «Чернігівський автозавод»
пояснюють:
«Так, автобуси, що є предметом закупівлі – міські, тобто
будуть застосовуватися лише
для перевезення пасажирів по
місту. Відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених
Постановою КМУ від 10 жовтня 2001 р. № 1306, дозволена
швидкість для пересування по
місту – 60 км\год, а комунальний міський транспорт, що перевозить пасажирів за маршрутами від зупинки до зупинки,
фактично рухається з набагато

меншою швидкістю. Отже, двигун потужністю більше 123 кВт
не має сенсу на міському автобусі-маршрутці, оскільки на дорогах міста та для перевезення
пасажирів він не потрібен […].
Автоматична коробка передач європейського виробника
також є сумнівною перевагою
для комунального транспорту,
що купується муніципальною
владою за бюджетний кошт:
адже автоматична коробка передач є дорожчою для купівлі
та для ремонту, більш складною
в обслуговуванні та в ремонті, а
також потребує більшої витрати
палива […].
Щодо наявності ASR (антибуксувальної системи – прим.
ред.) на автобусах, то можемо
сказати, що наявність такого
обладнання за законодавством
України не є обов’язковим, а значить воно не є принциповим у
питаннях перевезення пасажирів у межах міст і безпеки
руху в цілому, а робить автобус дорожчим, що важливо для
транспорту, який купується за
бюджетний кошт. Отже, фактично це така коштовна опція
для автомобілів преміум-класу,
що не відповідає потребам комунального міського середньомісткого транспорту».
На додачу до всього, чернігівчани зазначають, що автобус
МАЗ 206, який має всі вищезазначені опції, дорожчий, ніж «Ета-

лон» А081.28, на 400-500 тис. грн
за одиницю, що загалом складатиме до 20 млн грн.
Директор КП «Житомирське
трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської
ради Андрій Нечуйвітер прокоментував:
«Я не даю оцінок. ТОВ “Чернігівський автозавод” вважають,
що скарга обґрунтована – будь
ласка, є Антимонопольний комітет, який повинен винести своє
рішення. Це не в моїй парафії
робити такі висновки. Ми виписали умови під те, що ми хочемо
отримати. Питання не полягає
в тому, якого виробника двигун
чи коробка передач. Ми, звичайно, хотіли б європейського –
Mercedes, Volkswagen чи Toyota,
тому що вони зарекомендували
себе на ринку, але який буде – не
має для нас значення. Ми виписали технічні умови, які ми
хотіли б бачити. Ці умови обґрунтовувалися фінансами, які

в нас є. Якщо хтось в ці рамки
входить – він братиме участь.
Може статися таке, що й ніхто
не братиме участь – тоді ми виходитимемо з пропозиції або
зменшити кількість автобусів,
або збільшити фінансування,
що, думаю, нереально», – зазначив Андрій Нечуйвітер.
Якщо Антимонопольний комітет прийме скаргу щодо дискримінаційних умов тендерної
документації до уваги, то протягом 15 днів комісія повинна
буде винести свій вердикт щодо
її обґрунтованості. На цей період процедури закупівлі будуть
призупинені. Якщо ж скаргу відхилять, бажаючі поповнити житомирський автопарк знайдуться й аукціон пройде успішно,
то вже до 30 грудня цього року
перші 20 автобусів прибудуть
до Житомира, а до 10 березня
наступного року – ще стільки ж.
Цікаво, а коли на них зможуть
почати їздити житомиряни?

На момент підготовки номеру до друку
результати розгляду скарги щодо дискримінаційних умов тендерної документації
Антимонопольним комітетом ще не оприлюднено, а на сайті публічних закупівель
«Prozorro» в графі «Рішення Органу оскарження» зазначалося «очікується».
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Актуально

Украинские кардиохирурги оперируют
сердце, не разрезая грудную кость
В июле этого года в
Центре кардиохирургической помощи медицинской сети «Добробут» начали проводить уникальные не
только для страны –
для всего мира – миниинвазивные операции
на сердце – полную
реваскуляризацию миокарда, то есть полное
восстановление коронарного кровотока в
сердце, через маленький, от 5 до 10 см, разрез между ребрами.
Еще полгода назад восстановление после операции на сердце у Николая Войцеховского из
Одессы заняло бы минимум два
месяца. Столько времени требуется для сращения грудины
(продолговатой плоской кости
в середине груди, соединяющей
ребра), которую в классической
кардиохирургии разрезают продольным 25-сантиметровым разрезом, чтобы получить доступ к
сердцу. Причем два месяца – это в
идеале, то есть если нет, например,
сахарного диабета, остеопороза
или лишнего веса, при которых
грудина плохо срастается, и период восстановления затягивается. В
это время всевозможных «нельзя»
у пациента больше, чем «можно».
Нельзя поднимать вес больше
трех килограммов, нельзя стоять
на одном месте дольше 15 минут,
нельзя водить машину. И это мы

еще не говорим о боли и вообще
дискомфорте – и физическом, и
эмоциональном. Одесситу Николаю повезло избежать всего этого:
уже через неделю после многососудистого коронарного шунтирования он поднимал арбузы по 15
килограммов, проходил утром
и вечером по три километра и
вообще вел довольно активный
образ жизни. При том что кардиохирурги нашили ему четыре
шунта, а до операции у мужчины
было несколько инфарктов.

Чудо медицины?

В определенном смысле – да!
И авторы этого чуда – украинские
кардиохирурги, которые летом
2017-го первыми в мире освоили
новую методику многососудистого
мини-инвазивного коронарного
шунтирования – не через стандартный 25-сантиметровый разрез
грудины, а через маленький, от 5
до 10 см, разрез между ребрами
(то есть грудная кость, сращение
которой нередко вызывает много
проблем в послеоперационный
период, вообще не затрагивается).
Главный кардиохирург частной сети лечебных учреждений
Украины «Добробут» Александр
Бабляк, усовершенствовавший
этот метод, говорит, что новые
операции ценны прежде всего
минимальными последствиями
хирургического вмешательства
для пациентов: «Уже на третий
день после операции, проведенной через мини-доступ, человек
полностью физически активен.
Не забываем при этом, что узкая
рана – это еще и меньше боли и
дискомфорта, а также меньше послеоперационных осложнений,
особенно у пациентов, которые
относятся к группе риска: пожилых людей, людей с сердечной

недостаточностью, сахарным
диабетом, ожирением и перенесенными инфарктами». Именно
для того, чтобы сделать кардиохирургическое лечение максимально
комфортным для человека – насколько это, разумеется, возможно
в случае операции на сердце – в
«Добробуте» и начали активно
осваивать мини-инвазивную кардиохирургию. «Да, врачу гораздо
удобнее оперировать сердце через
большой разрез грудной кости.
Но мы хотим не просто успешно
проводить сложные операции –
мы стремимся сделать сложную
кардиохирургию максимально
толерантной и безопасной для
пациента, не потеряв качества. Это
то, что сегодня называют философией patient friendly. Сейчас весь
мир стремится работать, ориентируясь именно на такой подход
к оказанию медицинских услуг.
И наша задача – развивать в этом
направлении и украинскую кардиохирургию», – добавляет Александр Бабляк.

Впереди планеты

Мини-инвазивная кардиохирургия – не новое направление
в медицине. Она начала развиваться с середины 1990-х. Но за
20 лет, увы, пока так и не стала
распространенной практикой.
Одна из немногих операций на
сердце через мини-доступ, которую легко освоили хирурги по
всему миру, – однососудистое коронарное шунтирование. Однако в
такой операции нуждаются менее
5 % пациентов. Гораздо большему количеству больных – в одной
Украине это около 21 000 человек
ежегодно – необходимо многососудистое шунтирование. И вот как
раз его делать через мини-доступ
кардиохирурги только учатся.

Причем если американские и европейские врачи открыты новому,
отечественные кардиохирурги к
инновациям относятся пока довольно сдержанно.
На сегодняшний день в этом
направлении успешно работают лишь две клиники в мире: в
Нью-Йорке и Оттаве. Украинский
«Добробут» стал третьей. Причем
метод, предложенный украинцами, уникальный – он может быть
применен практически у любого
пациента с ишемической болезнью сердца. К тому же речь идет
о так называемой полной реваскуляризации миокарда, то есть о
полном восстановлении кровотока
в пораженных сосудах сердечной
мышцы, через небольшой межреберный разрез. Этого точно еще
никто в мире не делал!
Меньше чем за два месяца кардиохирурги «Добробута» провели
уже восемь подобных операций (а
всего мини-инвазивных на сердце – несколько десятков с момента открытия Центра в конце 2016
года). Планы на год – еще 300. И

потом наши медики собираются
представить свои наработки на Европейском конгрессе кардиохирургов – будут помогать врачам из
разных уголков планеты осваивать
новый метод, чтобы сделать одну
из самых востребованных, но пока
еще довольно дискомфортную для
пациента операцию на сердце рутиной. «Мы планируем активно делиться своими знаниями со всеми
желающими, – говорит Александр
Бабляк. – И не собираемся превращать разработанный нами метод в
эксклюзив команды Бабляка или
кардиохирургии “Добробута“».
Именно поэтому осенью 2017
года команда кардиохирургов во
главе с Александром Бабляком
посетит Одессу, Житомир, Винницу и Днепр, чтобы бесплатно
проконсультировать тяжелобольных пациентов. Киевские
специалисты также планируют
организовать ряд семинаров для
местных врачей, во время которых
поделятся своим опытом и новыми наработками при проведении
операций на сердце.

В Україні запускають
електронний реєстр інсулінозалежних пацієнтів
Впровадження реєстру дозволяє державі
уникнути необґрунтованих закупівель
на десятки мільйонів
гривень.

Міністерство охорони здоров’я
запроваджує електронний реєстр
пацієнтів, які потребують інсулінотерапії. Про це повідомили в
міністерстві.
Згідно з повідомленням, завдяки впровадженню реєстру вдалося виявити низку порушень – зокрема, встановлено, що технічні

недоліки тендера призводять до
невиправданої різниці в ціні лікування одного пацієнта на рік.
У МОЗ зазначили, що, за офіційною статистикою, в Україні 220
тисяч інсулінозалежних пацієнтів,
але на сьогодні в електронному
реєстрі їх 174 тисяч.
Ці дані вказують на наявність
близько 46 тисяч неіснуючих осіб,
які включалися до обґрунтування
обсягу коштів на закупівлю препаратів інсуліну коштом державного бюджету.
Впровадження реєстру дозволяє державі уникнути необґрунтованих закупівель на десятки
мільйонів гривень, відповідно, ця
економія дозволить забезпечувати

безперебійну поставку високоякісних препаратів інсуліну кожному
пацієнту, зазначили в МОЗ.
Також в повідомленні зазначається, що уряд щорічно виділяє понад
600 млн грн субвенції на придбання
препаратів інсуліну, що становить
близько половини від потреби пацієнтів, тоді як інша частина покривається за рахунок місцевих бюджетів.
Закупівля препаратів інсуліну
здійснювалась за тендерною процедурою структурними підрозділами з питань охорони здоров’я
обласних і Київської міської держадміністрацій. Однак тендерна
процедура не забезпечує прозорості вибору препаратів інсуліну
та їх кількості, підкреслили в МОЗ.
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Рос-Першість Житомирської
області. 13-й тур
«Керамік» (Баранівка) –
«Тетерів» (Чуднів) – 1:2
«Авангард-2» (НовоградВолинський) – «Арсенал-ДЛГ»
(Овруч) – 1:2
«Україна» (Радовель) –
«Звягель-2» (Новоград-Волинський) – +:-

Спорт

Середа, 30 серпня 2017

  « Те х н і ч н и й л і ц е й »
( Черн я х ів) – «Пол ісся »
(Олевськ) – 1:0
  «Оріон » (Нова Боро ва) – «Зоря-Енергія» (Романів) – 1:1
«Дангард» (Тетерівка) –
«Зоря» (Врублівка) – 1:0

Визначилися переможці
чемпіонату Житомира
з пляжного волейболу

Турнірна таблиця станом на 26 серпня
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Тетерів» (Чуднів)
«Технічний ліцей» (Черняхів)
«Полісся» (Олевськ)
«Зоря-Енергія» (Романів)
«Дангард» (Тетерівка)
«Керамік» (Баранівка)
«Арсенал-ДЛГ» (Овруч)
«Оріон» (Нова-Борова)
«Звягель-2» (Новоград-Вол.)
«Авангард-2» (Новоград-Вол.)
«Україна» (Радовель)
«Зоря» (Врублівка)

І
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

В
12
10
8
8
7
7
5
3
3
3
2
1

Н
0
1
1
1
2
0
3
3
2
1
2
2

П
1
2
4
4
4
6
5
7
8
9
9
10

М
40-12
39-13
24-18
27-23
22-19
42-22
23-19
13-24
14-22
13-40
16-36
11-36

О
36
31
25
25
23
21
18
12
11
10
8
5

РОС-Чемпіонат Житомирської
області. 10-й тур
СК «Коростень» – «Звягел ь» (Новог ра д-Вол и нський) – 0:1
«Авангард» (НовоградВолинський) – «Мал» (Корос-

тень) – 2:0
«Полісся» (Городниця) –
«Будівельник» (Гранітне) – 1:0
« Пол ісс я » (Ставк и) –
«Фортуна» (Андрушівка) – 2:1

Турнірна таблиця станом на 27 серпня
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команда
«Полісся» (Ставки)
«Полісся» (Городниця)
СК «Коростень»
«Мал» (Коростень)
«Будівельник» (Гранітне)
«Звягель» (Новоград-Вол.)
«Авангард» (Новоград-Вол.)
«Фортуна» (Андрушівка)
ФК «Бердичів»

І
9
9
9
9
9
9
9
9
8

В
7
6
6
5
2
2
2
2
1

Н
0
1
1
1
3
2
2
1
3

П
2
2
2
3
4
5
5
6
4

М
19-6
21-8
18-8
11-12
10-16
10-15
8-13
8-18
7-16

О
21
19
19
16
9
8
8
7
6

Чемпіонат Житомирської
області серед ветеранів. 15 тур
«Явір» (Потіївка) – «Граніт» (Черняхів) – 0:1
«Тетерів» (Чуднів) – «Полісся» (Житомир) – 1:0
«Аміко» (Андрушівка) –
«Іскоростень» – 3:1

«Еней» (Романів) – «Бердичів» – 1:0
«Фанат» (Пулини) – «Попільня» – 1:3
«Іршанськ» – «Авангард»
(Новоград-Вол.) – перенесено

Турнірна таблиця станом на 27 серпня
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Авангард» (Новоград-Вол.)
«Іскоростень»
«Полісся» (Житомир)
«Тетерів» (Чуднів)
«Явір» (Потіївка)
«Граніт» (Черняхів)
«Аміко» (Андрушівка)
«Іршанськ»
«Попільня»
«Еней» (Романів)
«Бердичів»
«Фанат» (Пулини)

І
14
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15

В
10
9
7
8
6
7
5
4
5
3
2
1

Н
3
1
5
2
3
3
6
5
5
4
3
4

П
1
5
3
5
6
5
4
5
5
8
10
10

М
32-9
25-21
18-9
29-19
21-22
13-12
13-11
15-20
10-13
7-13
15-27
9-30

О
33
28
26
26
21
24
21
17
20
13
9
7

У житомирському
гідропарку 25-27 серпня відбувся ІІІ тур
чемпіонату міста з
пляжного волейболу.
У фінал турніру вийшли пари
Андрій Михальчук / Дмитро Зуєв та
Євген Талько / Володимир Савчук.
З рахунком 2:0 Євген і Володимир
обіграли своїх суперників і стали
чемпіонами змагань.
Обидві пари фіналістів грають
за одну класичну волейбольну команду – «Біоресурс» від Житомирського національного агроекологічного університету.
Однак Андрій і Дмитро пляжним волейболом не займались і
сформувались як пара гравців лише
перед турніром. Саме це Андрій
вважає основною причиною, чому
вони «не дотягнули» до золота.
«Не вистачало нам, скоріше за
все, зіграності. Свою роль зіграла
також специфіка пляжного волейболу. Він потребує більше витривалості, оскільки двоє людей
грає, а не шість. Але результатом
я задоволений. Загалом, турнір

мені сподобався. І призовий фонд
хороший. Досить приємно спостерігати за розвитком волейболу
в Україні».
Переможець чемпіонату Володимир Савчук займається волейболом уже 13 років. Він теж вважає,
що в цьому році змагання відбулися
на високому рівні.
«Турнір цього разу проходив у
три тури. Це вже великий плюс. Бо
минулого року був лише один. Суперники у ІІ турі були серйозні, але
вони поїхали на чемпіонат України,
тому нам було простіше боротися
за перемогу. Також допомогла підтримка Юрія Павловського, який
нас спонсує і допомагає розвиватися. Окрема подяка Анатолію Петровичу Денисовцю за організацію».
27 серпня відбулося нагородження переможців І-V місць.
Привітати спортсменів прийшов
7-кратний чемпіон і 8-кратний
володар кубка України Микола
Рудницький.
Кубок, медалі, грамоти та саму
організацію чемпіонату забезпечило управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Житомирської
міської ради. До речі, призовий
фонд змагання склав 1500 грн.

Житомирський студент
виграв срібло на всесвітній
Універсіаді 2017
Представник Житомирського державного
університету імені
Івана Франка Петро
Пахнюк став віце-чемпіоном на всесвітній
Універсіаді 2017, яка зараз триває в Тайланді.
Петро здобув срібло у вправах
на паралельних брусах. До золота
він «не дотягнув» всього однієї десятої бала – 15.500 в українця і 15.600 у

чемпіона Сего Нономури з Японії.
Варто відзначити, що найтитулованіший український гімнаст
Олег Верняєв в цьому виді сенсаційно навіть не зміг пробитися
у фінал. При тому, що саме цей
снаряд приніс Олегу його головні трофеї – золото Олімпіади,
чемпіонату світу і три золота
чемпіонатів Європи.
Також Петро Пахнюк став
п’ятим у вправах на коні.
Нагадаємо, що за три дні
Універсіади українці вибороли
17 нагород (6 золотих, 6 срібних
і 5 бронзових), 6 з яких в активі
гімнастів.

Колонка
Центри правової
допомоги консультують
громадян з питань
рейдерських захоплень
земель
Сьогодні питання боротьби з
рейдерством в Україні є найгарячішою темою, тому за ініціативи
Міністра юстиції Павла Петренка з
14 серпня 2017 року фахівці Центрів та бюро правової допомоги
проводять виїзди відповідно до
графіку у села та надають юридичну допомогу людям на місцях.
Головний напрямок роботи «мобільних точок доступу
до системи БПД» – протидія
аграрному рейдерству й консультування з питань антирейдерського законодавства. За
цим напрямком також можна
отримати консультації в місцевих
центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
або бюро правової допомоги.
Відповідно до розробленого
графіку роботи мобільних точок
доступу до системи безоплатної
правової допомоги з 28 серпня до
12 жовтня планується здійснити
84 виїзди у села Житомирської
області. Уважно слідкуйте за графіком роботи мобільних точок
доступу до системи безоплатної
правової допомоги на сайті Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги та у разі необхідності,
скористайтеся можливістю отримати кваліфіковану допомогу.
За період з 14 по 23 серпня до
мобільних точок доступу до системи БПД за роз’ясненнями з питань
рейдерських захоплень земель та
можливістю отримати безоплатну
правову допомогу вже звернулося
понад 200 громадян. Найбільш
актуальними для жителів сільської
місцевості були не лише земельні
питання, але й порядок призначення та перерахунок субсидії,
прийняття спадщини.
Як виявилось, створення мобільних точок доступу до системи БПД є дуже корисним для
сільського населення. Адже для
вирішення проблемних питань
мешканцям відділених населених
пунктів іноді складно добратися до
районного центру через скрутне
матеріальне становище та нерегулярне транспортне сполучення.
Цього тижня фахівці Центрів
та бюро правової допомоги
проведуть виїзд в Народицький,
Олевський, Коростенський, Черняхівський, Ружинський, Коростишівський, Овруцький, Брусилівський та Малинський райони та
надаватимуть безоплатну правову
допомогу людям щодо попередження рейдерських захоплень земель та інших земельних питань.
Єдиний телефонний номер
системи безоплатної правової
допомоги: 0-800-213-103
За інформацією Регіонального центру з надання БВПД у
Житомирській області
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Середа, 30 серпня 2017

Як правильно обрати
сантехніку для оселі?
З цим питанням стикалися багато людей при її
прид-банні. Сьогодні існує
величезний вибір сантехніки – одна красива і блискуча, але підробка, у той час
як інша – фірмова і якісна.
Гарна сантехніка подарує
вам справжній комфорт і
створить всі умови для комфортного проживання.

З якого матеріалу
обрати сантехніку?
Сьогодні сантехніку зазвичай роблять з
акрилу, чавуну, сталі та порцеляни.
Акрил – це сучасний матеріал, легкий
і міцний пластик. Батьківщина акрилу –
Голандія. Акрил – це багатошаровий пластик, чим більше він містить шарів, тим він
міцніший і, звичайно, дорожчий. Матеріал гарний, теплий, легко миється, а також
відрізняється підвищеною стійкістю до
вм’ятин і подряпин. Важливо зауважити, що
акрил – це багатошаровий і міцний матеріал, тому вироби з акрилу легко переносять
удари. Тріщини можна легко замазувати
за допомогою спеціальних засобів. Все це
робить акрил лідером на ринку сучасних
сантехнічних матеріалів.
Сантехніка з чавуну знайома всім.
Чавун – це основний матеріал практично всіх радянських ванн. Чавунні ван-

ни відмінно зберігають тепло, вони не
деформуються і не іржавіють. Чавунна
сантехніка – це гарний вибір при відносно
відчутних витратах.
Сантехніка зі сталі. З неї роблять найдешевші ванни, в яких більше мінусів, ніж
плюсів. Ванни швидко остигають. Також
сталеві ванни можуть з часом почати деформуватися, крім того, вони схильні до корозії.
Фарфор – це популярний матеріал,
який складе гідну конкуренцію акрилу.
Він естетичний, міцний, легко миється,
крім того, його роблять із натуральних
компонентів. Тож якщо вам подобаються
вироби, безпечні з точки зору екології, то
ваш вибір – фарфор.
Вибір сантехніки – це, перш за все, вибір матеріалу, оскільки саме від матеріалу
залежить ціна. Унітази також виробляють
з порцеляни та акрилу. Але при виборі унітазів потрібно звертати увагу і на інші речі.
Безумовно, він повинен бути міцним. Але
деякі унітази можуть бути дуже «гучними».
Коли в нічній тиші лунає оглушливий рев
води з подальшим гарчанням наповнюваного зливного бочка – погодьтеся, в такій
ситуації мало приємного. Тому, обираючи
сантехніку для туалету, не соромтеся запитувати у продавця документацію на товар,
бо безшумний набір води – це найважливіша характеристика будь-якого бачка.
Сьогодні з метою економії стало «модно»
ставити економічні зливні бачки, які мають два режими зливу (частковий і повний
злив). Такі бачки завширшки є меншими.
Завдяки такому тиску досягається хороший
злив із використанням меншої кількості
води. Такі бачки дуже зручні, адже можна
злити мало води. Слід обирати унітаз з круговим зливом, при такому зливі вода стікає

з усіх боків, змиваючи ефективніше. Варто
зауважити, що сьогодні продаються унітази, які мають антибактеріальне покриття,
і більше 90 % бактерій просто вмирають,
потрапивши на нього.

Змішувач

Вибір змішувача і раковини потрібно
здійснювати одночасно, бо така сантехніка
повинна добре поєднуватися між собою.
Змішувач явно може не підійти для раковини. Краще купувати порцелянову раковину, оскільки вона миється простіше, бо
фарфор володіє найменшою пористістю,
а тому він гірше вбирає бруд. Змішувачі
краще купувати відомих брендів у фірмових магазинах. Поганий змішувач – це завжди більше проблем, ніж вигоди. Краще
заплатити за якість, ніж за ремонт, адже
змішувач може почати текти вночі. Також
варто приділити увагу водяним шлангам,
вони також повинні бути хорошої якості.

Виробник

Головне при обранні сантехніки – вибір магазину і виробника. Сьогодні на

ринку особливо цінується європейська
сантехніка. В магазинах представлений
широкій вибір сантехніки з докладними
схемами і зображеннями кожного виробу:
системи інсталяцій, біде, змивні клавіші,
система каналізації, дренажні канали та
трапи і багато іншого. Тут же можна зробити замовлення вподобаного товару і не
турбуватися про його якість.
Також дуже важливо, щоб усі сантехнічні прилади поєднувалися між
собою (дизайн і кольорова гама). Якщо,
наприклад, обрати всі вироби різного
кольору або в різному дизайні, то навряд чи вони будуть красиво виглядати.
Швидше за все, інтер’єр ванної кімнати
буде зіпсований. Крім цього, якщо немає досвіду в установці сантехніки, то
краще з цим питанням звернутися до
професіоналів, які впораються з цією
роботою якісно і швидко.
Тож щодо питання, що буде знаходитися
у ванній кімнаті і туалеті, кожен повинен
визначитися самостійно, відповідно до свого
смаку та вимог. Головне – щоб було зручно,
комфортно, гігієнічно.
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Акцент тижня

З наскоку – не вийшло!
Доведеться зміцнюватися «на марші»
Чому старт житомирського «Полісся» у чемпіонаті
другої ліги виявився провальним?
Микола Корзун

Не секрет, що футбол у світі вважається найпопулярнішим видом спорту.
В Україні його популярність також величезна, адже щороку
майже вісім місяців
(із квітня до листопаду) природні умови
дозволяють займатися футболом як дітям, так і дорослим.
Футбольні змагання в Україні
дають змогу щороку залучати
тисячі колективів, клубів, шкіл
тощо. Однак футбол в Україні
має безліч прихильників на
рівні сприйняття професійного футболу. Мільйони українців щороку вболівають за кращі клубні команди української
Прем’єр-ліги та футбольні колективи своїх регіонів. У Житомирі тривалий час футбол
ототожнювався із виступами
команди майстрів «Полісся».
Ще за радянських часів житомирська команда, яка у різний
час виступала під назвами «Полісся», «Автомобіліста», «Спартака», «Хіміка», мала репутацію
міцного «горішка» у змаганнях
будь-якого рівня. Але 13 років
тому житомирське «Полісся»
припинило свої виступи у чемпіонатах України. І з того часу
професійний, або, як кажуть,
великий футбол, у Житомирі
перестав існувати. Про житомирський футбол знали лише
з того, що вихованці місцевих
ДЮСШ стабільно поповнювали склади найкращих команд
України, а подекуди – ставали
гравцями іменитих європейських клубів.
Однак про відродження великого футболу у Житомирі
почали говорити у 2005 році –
за рік після фіаско «Полісся»
у чемпіонаті України. Тривалий час відродження професійної команди у Житомирі
пов’язували із реконструкцією
головної спортивної арени області – стадіону «Полісся». Про
відновлення стадіону із 2008
року говорили усі губернатори,
які працювали у Житомирі, але

лише у 2012 році процес капітального ремонту стадіону «Полісся» таки розпочався і відтоді
триває й досі. Завершення капітальної реконструкції стадіону
«Полісся» заплановане на найближчу осінь. Очевидне прискорення темпів капітального
ремонту, яке сталося наприкінці липня 2017 року, викликане
тим, що житомирське «Полісся» отримало змогу виступати
у другій лізі чемпіонату України, а головною вимогою участі
нашої команди у вітчизняному
чемпіонаті якраз і є наявність
футбольного майданчика відповідної якості.

Замість путівки
переможця серед
аматорів отримали
ліцензію учасника
Реконструкція стадіону в
Житомирі була саме у розпалі, а про участь місцевої футбольної команди у чемпіонаті
України вже говорили, як про
вирішене питання. Спочатку
спортивно-футбольну честь Житомирщини збирався захищати
муніципальний футбольний
клуб «Житомир», відроджений
після обрання житомирським
міським головою Сергія Сухомлина. «Муніципали» отримали
бюджетну підтримку з міської
казни, а обласний бюджет також
збирався підсобляти МФК «Житомир» певною сумою грошей.
Отримавши фінансову підтримку, МФК «Житомир» одразу заходився форсувати чемпіонство
у аматорській лізі чемпіонату
України. Мета була така: вигравши першість у аматорській лізі,
отримати «путівку» до другої
ліги вітчизняного чемпіонату. Між тим, планувалося, що
якраз «під другу лігу» у Житомирі постане і оновлений стадіон. Проте плани у футболі – це
одне, а результати часто бувають
іншими. Так, власне, й сталося у
Житомирі. Команда МФК «Житомир», отримавши фінансову
підтримку, розпочала змагатися
у аматорській лізі у 2016 році.
Щоправда, керівництво Житомира та області, яке взяло на
себе роль головного «реаніматора» поліського футболу, не сповна розуміло, про які завдання
йдеться. Адже питання стояло
не лише у тому, щоб відродити
(а по суті – спорудити заново)
футбольний стадіон «Полісся». Річ у тім, що команда, яка
ставить перед собою певні за-

вдання, повинна мати відповідні ресурси. Тобто, йдеться про
відповідну футбольно-господарську інфраструктуру, про
навчально-тренувальний процес і налагодження так званої
селекційної роботи. Адже зрозуміло, що місцева футбольна
молодь, якою талановитою вона
не здавалася б житомирянам і
керівникам МФК «Житомир»,
має зростати поряд із досвідченими і кваліфікованими футболістами. Відповідну роботу
мали виконувати президент
клубу, головний тренер та начальник команди. Президентом
МФК «Житомир» став Руслан
Павлюк, обраний перед тим
головою обласної футбольної
федерації. Головного тренера
також знайшли у Житомирі, а
«кістяком» команди стали вихованці житомирської ДЮСШ.
Втім, справи у МФК «Житомир»
у чемпіонаті серед аматорів від
самого його початку були дуже
посередніми. Житомиряни ніколи не піднімалися вище середини у турнірній таблиці, а
тому було зрозуміло, що вихід
до другої ліги вітчизняного чемпіонату житомирському клубу
у 2017-му році, як кажуть, «не
світив». Хоча навесні 2017 року
МФК «Житомир» змінив назву
на «Полісся», але жодних покращень у суто спортивному сенсі
це не принесло. Тоді ж, весною
2017-го, «Полісся» залишив його
президент Руслан Павлюк.
Жодних пояснень із цього
приводу вболівальники і спортивна громада Житомира так
і не почула, хоча було зрозуміло, що у господарстві «Полісся»
далеко не ідеальний порядок.
Керівництво клубу наче не розуміло слабкості власних спортивно-футбольних ресурсів, які
після посереднього результату в
аматорській лізі жодним чином
не зміцніли і не поповнилися
новими футболістами. Виявилося, що головні зусилля влади
Житомира та області були спрямовані на те, щоб домогтися у
керівництва Федерації футболу
України атестації МФК «Полісся»
для участі у першості колективів
другої ліги. Свого житомиряни
досягли, хоча всім було зрозуміло, що суто спортивні показники
на вихід «Полісся» до другої ліги
чемпіонату України не впливали. Підготовку до чемпіонату
«полісяни» розпочали начебто інтенсивну, але тренувальні
матчі житомирська команда
провела також із посередніми

показниками. Втім, у Житомирі
головну увагу зосереджували на
самому факті майбутньої участі
команди у чемпіонаті, що само
по собі видавалося за визначне
досягнення. Проте у «тіні» залишалися суто футбольні аспекти
можливостей «Полісся». Такі показники як командна швидкість,
збалансованість усіх ліній і присутність у складі «Полісся» досвідчених виконавців до уваги
не бралися. Загалом уявлення
про рівень готовності команди у
чемпіонаті другої ліги у керівництва «Полісся» було достатньо
поверховим. Новопризначений
президент клубу Віталій Лясковський суміщав керівництво
клубом із обов’язками директора житомирської ДЮСШ з
футболу. Слабкими, як для колективу професійної команди,
виявилися начальник команди
та її адміністратор, які не мали
жодного досвіду роботи на відповідному рівні.

Провальний старт –
не вирок, а стимул!
Чому б і ні?
За таких умов невдалий старт
МФК «Полісся» у чемпіонаті
другої ліги був, швидше за все,
логічно обумовленим. Стартовий відрізок чемпіонату житомиряни відверто і з «тріском»
провалили. Окрім того, після 26
серпня, коли у домашньому поєдинку «Полісся» зазнало поразки
від волочиського «Агробізнесу»,
житомиряни мають найгірші показники серед усіх аутсайдерів
другої ліги: найбільше пропущених м’ячів, жодного забитого
і, так само – жодного набраного
очка. Вже напередодні гри із «Агробізнесом» керівництво «Полісся» вдалося до заміни головного
тренера (до Житомира прибув
Едуард Хавров), а склад команди
попов-нився вихованцями місцевого футболу, які мали досвід виступів у першій та Прем’єр-лізі
вітчизняного чемпіонату. Проте
гра із гарно збалансованою командою із Волочиська довела,
що сьогодні «Полісся» є дуже
далеким від тих вимог, які мали
бути досягнутими напередодні
його дебюту у другій лізі. Сьогодні вже ніхто із найбільших
оптимістів-житомирян не скаже,
що «Полісся» зможе за один сезон «вскочити» до першої ліги
вітчизняного чемпіонату. Мова
йде про інше: як посилити гру
і як залишитися серед учасників чемпіонату другої ліги у на-

ступному сезоні? Найгірше, що
у Житомирі й надалі роблять
вигляд, наче невдалий старт «Полісся» у вітчизняному чемпіонаті
професійних команд є прикрою
випадковістю. Насправді все навпаки – той турнірний стан, у
якому сьогодні перебувають «полісяни», є цілком закономірним
результатом слабкої і безсистемної підготовки команди до повернення до еліти вітчизняного
футболу. Хоча раніше, на початку 2000-х, у часи керівництва
клубом З.З. Авдиша, також був
випадок, коли «Полісся» скотилося у другу лігу вітчизняного
футболу. Але той відрізок у історії команди швидко став «випадковою прикрістю», оскільки
«Полісся» одразу поновилося
у класі й вже за рік очолило
першу лігу українського чемпіонату. Сьогодні говорити про
«випадковість» та «прикрість»
не доводиться. Мусимо говорити про те, що Житомир і досі
виглядає на всеукраїнському
рівні чи не найслабшим футбольним регіоном. Мало того,
що «Полісся» виявилося очевидно слабким дебютантом для
участі у чемпіонаті 2-ї ліги, але
й у чемпіонаті України серед
аматорів Житомирщина у 2017му році не делегувала жодної
команди. Це при тому, що в області є одразу декілька команд,
які могли б достойно змагатися
у лізі аматорів.
Все це, разом із затримкою
капітального ремонту стадіону «Полісся» (футбольна арена здатна буде приймати ігри
чемпіонату України не раніше
весни 2018 року), засвідчує песимістичні перспективи для
швидкого становлення у Житомирі справді боєздатного
футбольного клубу, до якого
суперники ставилися б із пересторогою та належною увагою.
Поки що «Полісся» переживає
складний етап становлення,
який варто було б пройти ще
у часи футбольного аматорського чемпіонату. Втім, у футболі
бувають і «дива», коли команда після правильних висновків
та системного аналізу стає на
шлях швидких і дієвих змін.
Вболівальникам, які вже втомилися чекати хоча б на перший,
забитий гравцями «Полісся»
гол у ворота суперників, залишається лише надія. Вона,
як відомо, вмирає останньою,
проте така доля Житомир обмине. Принаймні сподіватися
на це дуже хотілося б.
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Від знань до навичок.
Навіщо українським
дітям 12-річка?
Згідно з результатами дослідження експертів Всесвітнього
економічного форуму,
у 2020 році роботодавці найбільше цінуватимуть вміння
правильно шукати
та переосмислювати
інформацію. За прогнозами, затребуваними на ринку праці
будуть вміння вирішувати складні завдання,
критичне мислення та
креативність.
Тож виникає питання, чи готує українська школа дітей до подібних запитів майбутнього? На
жаль, попри виклики 21 сторіччя, наші школярі продовжують
вчитися за радянськими шаблонами. Дітей змушують завчати
інформацію, але не пояснюють,
як нею користуватися та навіщо
вона потрібна. Аби українська молодь не залишилась «за бортом»
глобального ринку праці, вітчизняна освіта вимагає термінового
реформування.

Чому не навчить
сучасна українська школа?
Незабаром почнеться новий
навчальний рік, який може стати
останнім у системі 11-річної шкільної освіти. Уже цієї осені Верховна
Рада повинна ухвалити новий закон «Про освіту», який визначить
напрямки реформування середньої школи до 2029 року. Впродовж
трьох років Міністерство освіти та
науки розробляло концепцію «Нова
українська школа», яка повинна не лише запровадити 12-річне
навчання, а й якісно змінити навчальні програми.
«Математика потрібна не тільки як гола теорія, а й на практиці:
щоб правильно розсадити сад, або
порахувати сімейний бюджет, або
спрогнозувати доходи від розміщення грошей у банку. Тобто ми
повинні зберегти основу фундаментальної науки, а вона була хорошою

в радянській школі, але при цьому
обрати ядро знань, необхідних дитині, та навчити їх застосовувати в
житті», – пояснює міністр освіти і
науки Лілія Гриневич.
Освітяни погоджуються, що
реформа назріла давно. Застарілі
дані, непотрібні теми, відсутність
уваги до внутрішнього світу дитини – незмінна реальність української школи. Ще один фактор, який
ускладнює життя українських
випускників – це кількість років
навчання. У 136 країнах світу тривалість середньої шкільної освіти
варіюється від 12 до 14 років. 11-річне навчання в школах залишилося
тільки в Україні, Росії та Білорусі,
що ускладнює котирування атестатів за кордоном.

Від теорії до практики

В Україні налічується понад
4 млн школярів, тому будь-які зміни у системі освіти викликають
хвилю жвавих дискусій. Попри
спірне ставлення до продовження
років навчання, більшість батьків
та вчителів готова долучитись до
реформування.
Прикладом вдалої співпраці
вже стали зміни до нової шкільної
програми, які пройшли розгляд
на освітній Інтернет-платформі
EdEra. У відкритому обговоренні
взяли участь понад чотири тисячі
вчителів, батьків та науковців, які
запропонували більше ніж вісім
тисяч нововведень. Лише після
широкої громадської дискусії
міністерство затвердило зміни,
дозволивши прибрати з програм
надмірну теорію, яка була навіть у
музиці, образотворчому мистецтві
та фізкультурі. Окрім того, було
знято розподіл годин за темами навчальної програми. Тепер учитель
сам визначає кількість годин та порядок тем, залежно від засвоєного
класом матеріалу.
Пройшовши етапи суспільного та експертного схвалення,
Концепція дійшла до розгляду
Національної ради реформ за
участю Президента України Петра Порошенка у квітні цього року.
Учасники засідання підтримали
запровадження Нової української
школи та рекомендували парламенту прискорити розгляд у другому читанні закону «Про освіту».
Тож останнім кроком, який повинен запустити реформу, має стати
рішення Верховної Ради на осінній

сесії парламенту.
За словами міністра освіти Лілії Гриневич, дуже важливо, щоб
закон був прийнятий, аби його
положення можна було закласти
в проект державного бюджету на
2018 рік. Водночас навіть якщо Рада
не підтримає пропозиції міністерства, зміни у початковій школі все
одно відбудуться. МОН вдалося
домовитися з Мінфіном щодо передбачення фінансування нового
стандарту початкової освіти незалежно від рішення парламенту.
«Школа повинна стати не
лише джерелом знань, а й навчити наших дітей вчитися, думати,
мислити, самостійно приймати
рішення. Це є, можливо, одним із
найважливіших уроків, який вони
мають винести зі школи. Впевнений, що вони мають орієнтуватися
не на накопичення знань, а на їхню
практичну реалізацію, практичне
застосування», – підкреслює Президент України Петро Порошенко.

Шкільна реформа:
чи стане 12-й рік зайвим?
Згідно з Концепцією, перехід
на 12-річне навчання і старт нової
української школи передбачається
у 2018-2019 навчальному році. Таким чином, уже наступного року
повна середня освіта складатиме

три рівні: початкова (1-4 клас), базова, яку можна отримати в гімназіях
(5-9 клас), та профільна, якій навчаються у ліцеях або в закладах професійного навчання (10-12 класів).
У Міністерстві освіти пояснюють,
якщо перші два етапи – підготовчі
та спрямовані на те, щоб адаптувати учня до життя в соціумі і навчити необхідним базовим речам, то
останній етап – це цілеспрямована
підготовка до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
За новою концепцією старшокласники зможуть обирати спрямування навчання: академічне або
професійне. В академічному циклі
школярі самостійно визначатимуть
предмети для поглибленого вивчення, аби після школи навчатись
у ВНЗ за скороченою програмою.
Профтехнічний цикл навчання дозволить учням здобувати середню
освіту та першу професію одночасно. Таким чином, випускник 12
річної школи вже буде фахівцем із
можливістю працевлаштування.
Водночас, незважаючи на доданий рік навчання, навантаження
на школярів повинно зменшитися за рахунок зміни програми та
скорочення обов’язкових предметів. Якщо зараз таких дисциплін
у старшій школі 22, то в майбутньому їх буде всього 9. За словами
представників міністерства, сьогод-

ні на вивчення одного предмета в
середньому виділяється 1,5 години,
за які просто неможливо ґрунтовно
вивчити дисципліну. Тому відтепер
у старшій школі з’являться інтегровані предмети (наприклад, алгебру
та геометрію викладатимуть як
один предмет «Математика»). В
МОН вважають, що в такому вигляді учні зможуть отримати уявлення
про загальну картину світу, але не
будуть витрачати час на те, що не
буде потрібне їм у подальшому
житті. У школі запровадять нові
предмети, які будуть корисними у
сучасному світі – програмування,
фінансова грамотність, психологія
взаємин, підприємництво. Окрім
того, школярі зможуть сфокусуватись на вивченні державної і двох
іноземних мов.
Більшість фахівців погоджується, що найголовніша зміна,
яка повинна відбутись у шкільній
системі, – це зміна мети навчання.
Школярі не повинні «зубрити» без
розуміння, а думати і вирішувати
завдання різними способами, вчитись викладати свої думки, знати
свої права і можливості у сучасному світі. Тож «зайвий» рік навчання може бути не зайвим за умови
якісної зміни освіти і підвищення
рівня свідомості юних українців.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю
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Як організувати
правильний розпорядок дня
школяра: поради батькам
У дітлахів пройшов період захоплення школою,
коли вони раділи зустрічі з
однокласниками, ділилися
враженнями від літніх канікул та хизувалися яскравим шкільним приладдям.
З’явилося відчуття втоми і,
відповідно, небажання йти
до школи.
Експерти стверджують, що питання
втоми особливо стосується першокласників. Вони не лише страждають від великого
навантаження, а й від психічної втоми від
колективу. Тому батькам варто не лише
морально підтримувати школярів, а й піклуватися про імунітет дітей.
Як покращити імунітет дитини
1. Після школи дитина повинна декілька годин проводити на свіжому повітрі.
Не варто відразу сідати за виконання домашніх завдань.
2. Вихідні варто проводити на природі,
займатися активною діяльністю.
3. До щоденного раціону школяра мають
входити свіжі сезонні овочі та фрукти.
Як правильно організувати порядок
дня для школяра
1. Варто знайти баланс між навчанням,
відпочинком і фізичною діяльністю.
2. Діти початкових класів повинні лягати
спати не пізніше 21:30, старших класів –
22:30.
3. Між часом, коли дитина прокинулася і йде до школи, має пройти не менше
40 хвилин.
4. Щоранку школяр має випивати склянку води, після цього робити зарядку.
5. Кол и орг а н і зм п р ок и н у в с я ,
обов’язково варто поснідати, адже пропущений ранковий прийом їжі може

стати причиною виникнення серйозних
захворювань.
6. 2-3 рази на тиждень дитина повинна
відвідувати спортивні гуртки.
Особливо складним моментом для дитини може стати зміна школи, адже адаптація до нового колективу в деяких випадках
триває до року. Зміна психологічного клімату в колективі найбільше відображається
на стані дитини.
Лікар радить батькам брати участь у
житті дитини. Розпитувати і, головне, слухати. Таким чином можна виявити проблему
на ранньому етапі та допомогти своїми
порадами.

Також часто виникає проблема у комунікації з дітьми: на питання, як справи
у школі, вони відповідають неохоче. Лікар радить у такому випадку правильно
ставити дитині відкриті питання, конк-

ретизуючи та звертаючи увагу на деталі.
Наприклад, можна запитати про однокласників, з якими склалися дружні
стосунки, про те, як виглядає клас, про
найяскравіший момент дня.

Курси іноземних мов
для дітей та дорослих

Тестування і пробне заняття безкоштовні!

kursy-anglijskogo.com

м. Житомир, Майдан Згоди, 3/75, оф. 4,

(093)255-61-24, (096)094-777-3
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Політична арена

Вилкул: Сокращение властью спортивных
школ и внешкольного образования –
угроза роста преступности в будущем
Сопредседатель
фракции «Оппозиционного Блока» в парламенте Александр
Вилкул сказал: «Один
из алгоритмов расчета
будущей загрузки тюрем: уровень бедности, а также сколько
детей 10-11 лет читают
и занимаются в кружках и спортивных
секциях. Сокращение
властью спортивных
школ и внешкольного
образования – угроза
роста преступности
в будущем».

С 2013 по 2017 в Украине стало на 22%
детско-юношеских спортивных школ меньше.
В 2013 их было 1 664, в 2017 осталось 1 293
и сокращение продолжается.
С 2013 по 2017 в Украине стало
на 22% детско-юношеских спортивных школ меньше. В 2013 их
было 1 664, в 2017 осталось 1 293 и
сокращение продолжается.
Причина сокращения государственных ДЮСШ – прекращение
в 2015 году деятельности Фонда
социального страхования по временной потере трудоспособности,
обеспечивавшего их финансирование. Сокращаются и спортшколы,
которые находились на балансе
городов. В условиях системного

недофинансирования со стороны
правительства медицины, образования и других важнейших направлений, местные власти вынуждены их закрывать из-за отсутствия
денег. А родители не в состоянии
за свои деньги заменить финансирование государства на спорт.
Вилкул подчеркнул: «Что
касается спорта, то вопрос не
ограничивается восстановлением
ДЮСШ. Необходимо обеспечить
эффективную систему дальнейшего развития спортсменов. В

противном случае, существует
огромная вероятность, что они
пойдут в криминал. Так было в

90-е годы. Теперь это возвращается и несет реальную угрозу безопасности обществу».

Консультує Міністр юстиції
Доброго дня, шановний пане Міністре! Виступаючи якось по телевізору, Ви казали, що
дуже часто антирейдерська комісія Міністерства юстиції не може
ніяким чином вплинути
на проблемну ситуацію, оскільки фактично
жодних порушень із боку
орендаря немає, адже
власники земельних паїв
підписують договори
оренди, не читаючи їх і
лише потім виявляють
якісь проблемні моменти. Скажіть, будь ласка,
як правильно оформити
такий договір, щоб не
потрапити у неприємну
ситуацію? І як за наявності договору можна
його змінити
чи розірвати?
Олег Макогон

Чому необхідно підписувати
договір оренди?
Право оренди земельної ділянки посвідчується договором
оренди землі. Договір укладається між власником землі та орендарем у письмовій формі. За ба-

Якими можуть бути строки
договору оренди та
вартість оренди землі?
Мінімальний строк оренди для
земельних ділянок сільськогосподарського призначення становить
7 років, а максимальний – 50 років.
Розмір орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін. Проте ця сума не може бути
меншою за 3% вартості земельної
ділянки.

Чи можна змінити умови
договору або розірвати його?

жанням однієї із сторін він може
бути посвідчений нотаріально.

інші умови.

Що треба вказувати
у договорі?

Що робити, якщо
кадастрового номера
на документі немає?

У договорі має обов’язково
міститися інформація про:
– об’єкт оренди (кадастровий
номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);
– строк дії договору оренди;
– орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність
за несплату).
За згодою сторін у договорі
оренди землі можуть зазначатися

Якщо у Вас державний акт
на земельну ділянку без присвоєного кадастрового номеру,
необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства щодо
виготовлення технічної документації із землеустрою.
Після цього треба пройти
реєстрацію в регіональному
підрозділі Держгеокадастру та
зареєструвати право власності
в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно.

Зміна умов договору оренди
землі чи розірвання цього договору здійснюється за взаємною
згодою сторін.
У разі недосягнення згоди
щодо зміни умов договору чи
його добровільного розірвання
спір вирішується в судовому
порядку.
Розірвання договору оренди
землі в односторонньому порядку
не допускається, окрім випадків,
коли така можливість прописана
у самому договорі.

Куди звертатися, щоб
уберегтися від проблем при
передачі землі в оренду?
Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції
у Житомирській області знаходиться за адресою: майдан
Соборний, 1, м. Житомир,
тел.: (0412) 22-52-84.

Читачі газети «20 хвилин» можуть
задати свої питання Міністру юстиції
Павлу Петренку. Ви можете надсилати
ваші запитання на електронну адресу:
da.kirdoda@gmail.com або поштою: місто
Житомир, вулиця Рильського, 9, оф.408,
газета «20 хвилин», 10014
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Цьогорічний фестиваль льону
вразив своїми масштабами

Урочисте відкриття Всеукраїнського фестивалю
льону відбулося 26 серпня у
селі Стремигород Коростенського району.
Організатором стала депутат Житомирської обласної ради Ірина Костюшко.
За підрахунками організаторів, фестиваль
відвідали близько десяти тисяч людей,
серед яких були представники Білорусі,
Молдови, Польщі, Франції, Бельгії та ПАР.
У фестивалі взяли участь артисти «Княжої
конюшні», народні колективи, військовий
оркестр 95 бригади.
Під час урочистостей голові обласної
ради Володимиру Ширмі вручили цеглину
та пляшку шампанського. «Ця цеглина
буде передана тому, хто побудує льонний
завод, а пляшку шампанського ми відкриємо, коли будемо це святкувати», – поділився Володимир Ширма.

У 1990 році половину доходів обласного
бюджету Житомирщини забезпечувало
саме льонарство. Нині час його відродження саме на Поліссі, яке здатне потіснити
Білорусь, яка стала імпортером льону в
Україну, і скласти конкуренцію Франції –
передовику виробництва льону у світі. Так
слушно підрахували фахівці.
Вони стверджують, доки в Україні не
почнуть вирощувати льон, не відновлять
ткацтво та льонопереробні заводи – про
легку промисловість годі й говорити.
Фестиваль у Стремигороді покликаний
показати світові, що Україна спроможна
відродити давню традицію й «узяти гору».
До справи тут підійшли з розмахом – багато районів приїхали на фестиваль не
тільки зі своїм крамом, а й зі стравами, як
їстівними, так і духовними. Рік-другий –
і Стремигород з такими темпами спроможний буде посісти гідне місце поряд з
історичними Сорочинцями.
На фестивалі були представлені кіннотрюковий перфоманс лицарів «Княжої ко-

нюшні», ярмарок, авіашоу, майстер-класи,
виступи народних колективів та ансамблів.
Авторка ідеї фестивалю Ірина Костюшко
вірить, що «льонову славу» можна відродити.
Як депутат вона очолює агрокомітет облради
і шукає підтримки у столичних колах. Її
презентація на дискусійних полях у межах
фестивалю викликала у присутніх захват
після того, як вона навела яскраві приклади:
Місто Далтон (США) має 25 000 жителів
і забезпечує 50% світового ринку килимів.
У селі Брель (Франція) 3 000 жителів,
проте йому належить 65% світового ринку
парфумерії.
Один відсоток території Бразилії «підсолоджує» половину земної кулі. Бразильський цукор у 1990 році становив 7% світового експорту, а 2013 року – 52% світового
експорту.
Так чим же Стремигород гірший за село
Брель? Тим паче, що з льону можна виробити
олію, ліки, тканину, добрива і будматеріали.
Потрібна лише консолідація льонарів. ІІІ
Фестиваль показав, що Полісся на це здатне.
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Культура

24 серпня у «Ракушці» –
День Незалежності по-особливому!
Головний молодіжний захід до Дня Незалежності відбувся 24
серпня у літньому театрі «Ракушка» міського парку культури і
відпочинку.

Глядачі згадували імена гетьманів України, знаменні для нашої
держави дати, співали відомі українські пісні та отримували за це від
ведучих програми пам’ятні сувеніри з українською символікою.
Річниці Незалежності нашої
держави присвятили традиційний
молодіжний громадсько-мистецький фестиваль «Молодь відзначає
Незалежність-2017» (у рамках творчого проекту «Мирний Житомир –
єдина країна») його організатори:
управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління культури
Житомирської міської ради та
мистецький проект «Академія зірок». На захід завітали заступник
голови Житомирської облдержадміністрації Олексій Ясюнецький і
начальник обласного управління
сім’ї, молоді та спорту Світлана
Гресь. Вони привітали юнаків, дівчат та усіх присутніх житомирян
з вагомим для нашої держави святом – Днем Незалежності України.
На початку заходу лідер команди «T-Squad» Хейлі провела з
присутніми молодіжну руханку
з символічною назвою «Молодь
Житомира – єднай Україну!»
Незважаючи на прохолодну
погоду, глядачі з особливою теплотою зустрічали виступи кращих
молодіжних творчих колективів і
виконавців Житомирщини – учасників Всеукраїнського пісенного

проекту «Х-фактор», лауреатів
Всеукраїнського конкурсу сучасного танцю «Глобал Денс Фест»,
переможців українського етапу
чемпіонату світу «Хіп Хоп Інтернешнел Юкрейн – 2017», лауреатів
всеукраїнського чемпіонату «The
Challenge-2017», переможців щорічного конкурсу патріотичної
пісні «Пам’ять жива», конкурсу
юнацької та молодіжної творчості «Зоряні надії». Серед них вихованці танцювальної майстерні
«T-Squad», школи східного танцю
«Hot Arabian Dance», солісти нової житомирської вокальної студії
«Бренд», учасники концертно-видовищного об’єднання «Шоу Сергія Вікторова» та інші. Звучали

кавер-версії відомих українських
хітів, працювали творчі майстерні
різноманітних субкультур.
Закінчився громадсько-мистецький фестиваль «Молодь
святкує Незалежність» чудовим
виступом молодіжної поп-групи
«KRISTI» та євроденс-парадом.
Генеральний медіа-партнер заходу – телерадіокомпанія «ЕФІР»
та радіо «ХІТ FM», «РЕТРО FM»,
«”Русское” радіо Україна», «Радіо
Рокс», «Ера FM», ексклюзивний
медіа-партнер – газета «20 ХВИЛИН», головний радіо-партнер –
«Житомирська хвиля». Інформаційні партнери – РА «Прайм
Груп», газети «Імперія-TV», «Пульснорма», «Житомирщина».
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АТП (вахта по Украине): крановщики (ДЭК), автокрановщики (КрАЗ/
Камаз), слесари по кранам, водители погрузчика (телескоп) и IVECO
(длинномер, кат.Е), машинисты
катка (Lutong) и экскаватора
(Борекс,JCB). ЗП 7500-12000грн./вахта
(15-20дн)+Жилье 0672182601
АТП (вахта, Україна): кранівники,
автокран., слюсарі кранів, водії,
машиністи. ЗП 7500-12000грн./вахта
(15-20дн)+Житло 0672182601

1. Робота
1.1. Пропоную
• "G4S" потрібні охоронники на вахти
по Україні. Графік: 15/15, 30/15, зміни по
12 год., їжа, житло, форма (095) (097)
(093)2261010
• Абсолютно все строительные специальности требуются строительной компании в г.Киев, з/п высокая,
выплаты еженедельно без задержек,
жилье предоставляем 0992468960,
0976527866
• Автомеханик с опытом работы срочно требуется на производство. З/п
высокая 066)1666972,(067)4125548
• Автомойщики (-цы) Можно без
о/р. Полная или частичная занятость
Работа в г. Киеве. Иногородним помощ с жильем. З/п от 7000-20000грн.
095)1640404,(063)8954850
• Автослесари и Автоэлектрики по ремонту грузовых авто! Работа в Киеве
на СТО. Жильем обеспечиваем! Опыт
работы обязательно 0673444243
• Автослесари требуются на
бетонный завод "ProfiБетон". З/п:
10000-15000 грн. Место работы: пгт.
Калиновка, Броварской р-н, Киевская обл. Жилье предоставляем.
067)4431999,(067)5673050
• Автослесарь желательно с опытом
работы. Г/р и З/п при собеседовании. Хорошие условия работы
067)4126136
• Автослесарь срочно требуется на
СТО (ул. Чудновская, 104) З/п достойная 067)4104588
• Агрофірма в Кегічівському районі Харківської області запрошує робітників на
збір овочів та фруктів, інші сільгоспроботи. Харчування та проживання забеспечуємо. Подробиці за тел.: 0503009445
• Администратор в магазин срочно
в городе Житомире. Опыт работы
обьязателен. График работы и зароботная плата при собеседовании.
067)4115782

Бізнес
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• Бензоп-ки, трактор-ти, пилорам-ки,
звар-ки, автослюсарі, водії, бигадри на загот. переробку лісу, Житом.
обл., висока з/п. 0968919614
• Будівельники (різноробочі) терміново потрібні у Київську область
с. Завалля. Робота посуточна, з/п
5000-6000грн, виплати без затримок. Досвід роботи обов язковий
067)2380639Сергій
• В м.Київ на роботу в склад ковбасних виробів потрібні ч/ж від 18 років,
з/п 8900 грн, щоденні виплати, харчування, вахта. Іногороднім гуртожиток. З посередниками не працюємо.
0992477781, 0985686758
• Відкриття візи+надання роботи в
Польщі, Чехії, Німеччині, Литві, Естонії, Данії, Голландії, Ізраїлі, Канаді
0674550664,0996348031
• Водители кат. "С", "Е" требуются
на бетонный завод "ProfiБетон". З/п:
10000-15000 грн. Место работы: пгт.
Калиновка, Броварской р-н, Киевская обл. Жилье предоставляем.
067)4431999,(067)5673050
• Водители категории В. Автомобили
бусы Фольксваген, Мерседес. Грузоперевозки по Украине. З/п от 8000
грн. + премии + командировочные.
Своевременная выплата. ЦТ Актив-Бизнес, пер. Львовский, 2,
3-й этаж, офис 310 (ул. Щорса,
5а, магазин Вольт, вход со двора
093)2401847,(067)5884282,552086
• Водитель кат Е ( на прицеп). Работа по Украине (командировки). Заработная плата - сдельная, достойна. Желательно с опытом работы.
067)4101352,335029,(093)6045843
• Водитель кат Е на фуры и автовозы.
Работа по Европе. О/р от 1 года на
фуре 20 тонн. Соц.пакет, страховка, 95 код. Оформление документов
бесплатно. З/п от 43 000грн. Офиц.
трудоустройство. Помощь в получении тахографа. Лиц. АВ № 585147
от 07.05.2012г, выда 095)9441000,(0
97)0803322,(044)5597088
• Водитель кат Е требуется на постояную работу. О/р обязателен. Г/р
и з/п по собеседованию. Хорошие
условия работы. 067)4126136

• Водитель кат.В требуется на
предприятие. Водительский стаж
от 3-х лет, ответственный, без
в/п, возраст без ограничений. З/п
5500грн КА Вакансия+ Адрес:
ул. Небесной Сотни, 42, 2-й этаж
067)4545292,(063)4459909
• Водії з власним вантажним авто
для доставки кондитерських виробiв
терміново потрібен для доставки кондитерських виробів у м.Житомирі. З/п
висока, до 16000грн. Виплати вчасно
097)7380810

Водії, категорія Е, перевага надається водіям із д/р, офіційне працевлаштування, з/п від 25 тис.грн.
0674338911
• Водій кат Е в автотранспортную компанію. Д/р від 1 року на
іномарках. Робота в м. Житомир
412626,(050)4630977

Водій міксера (бетонозмішувача).
Робота по Києву та Київській обл.
Водійське посв. з відкритими категоріями В, С. Навчаємо роботі на
міксерах (бетонозмішувачах). Іногороднім надається житло. ЗП відрядна, за обсягами робіт (високий
рівень) 0677247777
• Горничная. Уборка отельных номеров, посменный график работы.
З/п 5500грн КА Вакансия+ Адрес:
ул. Небесной Сотни, 42, 2-й этаж
063)4459909,(067)4545292
• Грузчик срочно требуется на постоянное место работы в магазин
Сильпо в городе Житомире. График работы и зароботная плата
договорные 093)7439137,(097)7638
729,(099)9439760
• Грузчик-комплектовщик на склад
требуется мебельному производству
в г.КИЕВ. З/п: 6900 грн. Своевременная выплата з/п, без задержек.
Рабочая форма. Стабильная работа. Есть возможность проживания.
063)0316995
• Домработница (помощница по
дому). Уборка квартиры, готовка
еды, глажка белья. Оплата 200400грн в день. КА Вакансия+ Адрес:
ул. Небесной Сотни, 42, 2-й этаж
063)4459909,(067)4545292
• Експедитор (повна зайнятість) терміново потрібен для доставки кондитерських виробів у м.Житомирі. З/п
висока, виплати вчасно 097)7380810
• Електрик потрібнен на роботу в
компанію- виробник обладнання ТМ
GRANTECH. Робота в Київській обл.,
Васильківський р-н. З/п ставка (400012000 грн., в залежності від кваліфікації). Надається житло (квартира).
044)3312815Анна,(067)4692877Інна

• Електрозварювальник ручного
зварювання ІІІ- V розряду потрібен
на роботу в компанію- виробник обладнання ТМ GRANTECH. Робота в
Київській обл., Васильківський р-н.
З/п ставка (4000-12000 грн., в залежності від кваліфікації). Надається
житло (квартира). 044)3312815Анна
,(067)4692877Інна
• Електромонтажники (вміння читати креслення, принципові електросхеми). Провідний європейський
виробник ПрАТ "ВЕНТС". Гідні умови
праці. З/п: відрядно-преміальна. Офіційне працевлаштування. Холостякам
– сприяння в поселенні. Робота в м.
Боярка, вул. Соборно 0444063626,
0503868659
• Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
на виробниче підприємство ТОВ Житомирський картонний комбінат. Д/р
на підприємстві. З/п за домовленістю.
095)2806719,472064
• Инженер по охране труда с опытом
работы срочно требуется на предприятие. Г/р нормированный. З/п
высокая 067)4125548,(066)1666972
• Инженер с опытом работы на
металлообрабатывающее предприятие. Г/р нормированный. З/п достойная 066)1666972,(067)4125548
• Ищем женского и мужского мастера
в парикмахерскую Красуня, оренда.
0633970879Ольга
• Інженер-конструктор (механіка)
потрібен на роботу в компанію- виробник обладнання ТМ GRANTECH.
Робота в Київській обл., Васильківський р-н. З/п ставка (4000-12000
грн., в залежності від кваліфікації). Надається житло (квартира).
067)4692877Інна,(044)3312815Анна
• Інженер-конструктор на підприємство ТОВ Житомирський картонний комбінат. З/п за домовленістю.
095)2806719,472064,(095)2831112
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Об'єкт незавершеного будівництва, відсоток готовності 73%, заг. пл. 330
м.кв. та земельна ділянка кад.№ 1810136300:10:007:0015, пл. 1000 м.кв., за адресою: м.
Житомир, вул. Березівська, 54.Дата торгів: 20.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №234890;
2. Нежиле приміщення, що складає 5/18 ч. сховища для техніки №423
(секції 21-30) заг. пл.576.3 кв.м., та земельна ділянка заг. пл. 0.1861 га кадастровий №1810700000:01:005:0034 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул.
Сосновського,38-с.Дата торгів: 20.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №235342 (уцінено лот № 227201);
3. Земельна ділянка кадастровий №1822086500:01:001:0088, заг. пл. 0.25 га, за
адресою:Житомирський р-н, с.Пряжів, Сінгурівська с/р.Дата торгів: 20.09.2017 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №235339 (уцінено лот № 227198);
4. Нежиле приміщення заг. пл. 220.9 кв.м, складається з приміщень 5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,16,17,18, ІІ, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Лідівський шлях (Героїв Перекопу), буд.32.Дата торгів: 20.09.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №235337 (уцінено лот № 227196);
5. Нежитлове приміщення магазину заг. пл. 57,8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Бровар, 16.Дата торгів: 20.09.2017 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №235335 (уцінено лот № 227069).

• Каменщики срочно требуются на
постоянное место работы в строительную компанию. О/р от 2-х лет. З/п
сдельная: 350,00 грн/куб.м, 95,00 грн/
кв.м Большие объемы. Предоставляеться жилье 067)2197867Роман

• Кондитер срочно требуется на
постоянное место работы в магазин Сильпо в городе Житомире.
График работы и зароботная плата
договорные 099)9439760,(097)7638
729,(093)7439137

• Каменярі, монолітники, фасадники, стропальники (можливо бригади) на роботу у м. Київ. Досвід роботи обов'язково. Житло надається.
0444847189, 0444635465 0503342645,
0503562983

• Конструктор с опытом работы на
металлообрабатывающее предприятие. Г/р нормированный. З/п достойная 066)1666972,(067)4125548

• Кассир срочно требуется на постоянное место работы в магазин
Сильпо в городе Житомире. График работы и зароботная плата
договорные 093)7439137,(097)7638
729,(099)9439760
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Шоу-балети, танцори, офіціанти. Контр. від
3міс. Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.
kenjob@mail.ru 0972201876;
0936439307
• Кладовщик (физическая нагрузки).
З/п- договорная. Официальное трудоустройство 067)4126136

Компанія ТОВ "ТОІ-ТОІ Системи санітарні" в зв'язку з розширенням,
набирає водіїв і різноробочих. Всі
деталі по телефону: 0965777577,
0505777577
• Комплектовщики требуются на
производство строительных материалов. З/п от 7000грн 050)4237887
• Ко м п л е к т у в а л ь н и к и п р о в о дів запрошуються на робот у в
компанiю Кромберг енд Шуберт.
Офіційне працевлаштування, гідний рівень заробітної плати, 8-годинний робочий день, довіз на роботу і додому, компенсацiя обiдiв
098)2396981,(050)4354585,576274
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• Консультанти в рекламний відділ.
Новий проект, набираємо команду - стань її частиною. Можливість
кар`єрного росту.Заробітна плата
- ставка 2500грн + %. %0674120150
• Кочегар (оператор сушильной
камеры) срочно требуется на постоянную работу. О/р не обязателен. Г/р 1/3 сутки. З/п 280грн/сутки.
098)2596718
• Кухар в піцерію Челентано. Д/р не
обов язковий. Приємна зовнішність.
Г/р 5/5. З/п при співбесіді. Робота
в центрі міста. Можна без досвiду
роботи, навчаємо 093)5220700ІринаМиколаївна
• Ливарники пластмас потрібні. Провідний європейський виробник ПрАТ
"ВЕНТС". Гідні умови праці. З/п: відрядно-преміальна. Офіційне працевлаштування. Холостякам – сприяння в поселенні. Робота в м. Боярка,
вул. Соборності, 36 0444063626,
0503868659
• Менеджер в офіс (з досвідом роботи и без) терміново потрібен в обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних
робіт. Всі деталі за адресою Героїв
Пожежних 67-А 241877
• Менеджер в офіс. Новий проект.
Базу данних надаємо. З/п - ставка+%.
0674120150

• Менеджер по продажам срочно требуется на постоянную работу (оснащение лабараторий, реактивы и т.п.).
Готовы взять студента, обучаем. Желательно знание 1С. Г/р с 9.00-18.00,
5-ти дневка. З/п при собеседовании.
413523,(067)7256095

• Охоронники Работа вахтовым методом (15/15, 20/10, месяц и болие).
З/п от 180 до 350 грн/смена. Проживание бесплатно. Обьекты в г. Киев
и Киевской области, также есть и в
Житомирской обл 063)3040420,(063
)2332814,(097)6914333

• Менеджер.Ставка+%. 0674120150

• Охоронці (чол/жін) в охоронну фірму в зв язку з відкриттям нових об
єктів. Вахтовий метод роботи. З/п від
3700грн і вище. Місто Житомир, вул.
Київська 81, 4 поверх, кабінет 409
066)0649362,(099)2951527,360537

М е н е дж е р ы п о п р о дажа м .
Комфортный офис, центр города,Г/р
5-ти дневка.Ждем тебя!!!З/п ставка+%. 0674120150
• Метролог на фармацевтичне
підприємство. Бажано з досвідом
роботи. Допомагаємо з житлом
041)4120559,(050)4631042
• Механик с опытом работы
требуется на предприятие. Г/р
нормированный. З/п высокая
066)1666972,(067)4125548
• На роботу в Київській області запрошуються зрізчиці грибів печериць.
Офіційне працевлаштування. Житло
надається. З/п 5000 грн. 0967877394
Олександр
• Няня (вахтовый метод). Работа в
Киеве. Отдельная комната, питание.
Умение находить общий контакт с
детьми. З/п 8000-10000 грн. ЦТ Актив-Бизнес, пер. Львовский, 2, 3-й
этаж, офис 310 (ул. Щорса, 5а, м-н
Вольт, вход со двора) 552086,(067)5
884282,(093)2401847
• Няня в детский центр. Порядочность, аккуратность, любовь к деткам. Уход за детьми дошкольного
возраста (до 10 человек). Г/р с 9.00
до 18.00. З/п 3500 грн. ЦТ АктивБизнес, пер. Львовский, 2, 3-й этаж,
офис 310 (ул. Щорса, 5а, магазин
Вольт, вход со двора) 552086,(067)
5884282,(093)2401847
• Оператор верстатів з ЧПУ пресу з
ПУ. Провідний європейський виробник ПрАТ "ВЕНТС". Гідні умови праці.
З/п: відрядно-преміальна. Офіційне
працевлаштування. Холостякам –
сприяння в поселенні. Робота в м.
Боярка, вул. Соборності, 36 (Синя
прохідна) 0444063626, 0503868659

Оператори саll-центра. Базу данних надаємо. Почни свою кар`єру
з нами! 0674120150
Офисная работа. Новая команда!
Стань ее частью. 0674120150
• Официанты требуются на постоянную работу. Все детали при собеседовании 050)3826521,(098)0702654
• Охоронники потрібні для роботи
вахтовим методом в компанію ТОВ
Гладіус Сервіс. Г/р 20/10днів. З/п від
4000-6000грн. Надається житло на
території об єкту. 068)3915779

• Охоронці на підприємс тво
ТОВ Житомирський картонний
комбінат. З/п за домовленістю
095)2831112,472064,(095)2806719
• Охоронці Потрібні молоді люди для
роботи в м. Київ. Хороші умови праці.
Вахтовий метод 1/2 тиж. Надаємо
харчування та житло. З/п договірна.
067)7869928
• Охоронці-вахтовики. Графік: 20/10,
15/15, 30/10. З/п від 4000 грн/вахту.
Житло, харчування б/к. 0674697939
0661246237, 0630329232
• Охранники в охранную фирму.
Вахтовый метод работы (оговаривается). Рост от 175 см. Физически здоровые. Без судимости. З/п
высокая. Обеспечение обмундированием и экипировкой. Предоставляется обустроенное жилье. 067)2
421772,(067)4345494,(050)3355358
• Охранники Охранная компания
проводит набор ответственных
и исполнительных сотрудников.
Вахтовый метод 10/10 дней. З/п до
300 грн/сутки. Оплата повахтово. Дорога оплачивается. Проживание на
обьекте. 067)4107417,(093)1345516
• Охранники срочно требуются на
постоянное место работы в Бердичевский р-н,Житомирская область. Вахтовый метод работы.
Зароботная плата от 200грн/сутки.
Своевременные выплаты зароботной
платы. Официальное трудоустройство, полный соц.пакет 067)4302467
• Охранники срочно требуются на
постоянное место работы на охрану полей. Вахтовый метод работы.
Зароботная плата от 350грн/сутки.
Своевременные выплаты зароботной
платы. Официальное трудоустройство, полный соц.пакет 067)4302467
• Пекар по приготуванню піцци терміново потрібен на постійне місце
роботи в магазин Сільпо в місті Житомирі. Графік роботи та заробітня
плата договірні 099)9439760,(097)7
638729,(093)7439137
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• Переводчики английского языка
требуются для работы в офисе. Требование: знание англ. языка на уровне не ниже intermediate (письменный),
ответственность, добросовестность,
коммуникабельность, усидчивость.
Г/р с Пн.-Пт. с 9.00-18.00. Возможен
неполный день  067)4118177

• Польща, Чехія, Німеччина. Заробіток від 1300! Повний супровід: оформлення+вакансія! З біометричним паспортом без візи на
роботу на 90 днів. Виїзд з України.
Дзвони з 14-00 до 22-00. Ліц.МСПУАВ585201-31.07.12 0688318110,
0954725280

• Пилорамщики на ленточную
пилораму. О/р обязателен. З/п
сдельная от 650грн/день. Г/р договорной. КА Вакансия+ Адрес:
ул. Небесной Сотни, 42, 2-й этаж
063)4459909,(067)4545292

• Порезчик требуется мебельному
производству в г.КИЕВ. З/п: 7750 грн.
Своевременная выплата з/п, без задержек. Рабочая форма. Стабильная
работа. Есть возможность проживания. 063)0316995

• Подсобные рабочие (разнорабочие) срочно требуются в цех по деревообработке. На постоянную работу
в Житомирской обл. Народический
р-н. Хорошие условия работы. Жилье предоставляем. З/п высокая.
096)7206032Николай

• Посудомийниця (-ик) Ми гарантуємо: - офіційна заробітна плата
- 3200грн; - безкоштовне харчування; - комфортні умови праці; - розвіз після зміни за рахунок компанії
067)4686098,(063)4964343

• Подсобные рабочие приглашаются на постоянную работу. Хорошие
условия работы. Высокая и стабильная зароботная плата. По сменный
график работы 097)8005457Иван
• Подсобные рабочие срочно требуются на постоянное место работы
в город Киев. График работы и зароботная плата договорные. Жилье
предоставляется. 068)8472405(гл.
сантехник),(067)3272716(п
• Поклейщик кромки (ученик) требуются мебельному производству
в г.КИЕВ. З/п: 7000 грн. Своевременная выплата з/п, без задержек.
Рабочая форма. Стабильная работа. Есть возможность проживания.
063)0316995
• Покоївка терміново потрібна на
роботу в м.Київ. Стабільна з/п: від
5500 до 8000грн+бонуси, харчування,
спецодяг, навчання. Допомога з житлом.графіки 5/2, 7/7, 14/14, 21/7 099)
0441824,(093)3815025,(067)2738128
• Полировщик в цех по обработке
гранита на постоянное место работы
в г.Коростышев. Зароботная плата
от 7000грн. Хорошие условия труда
050)5549133
• Полировщик камня. Зароботная
плата от 7000грн (ставка + тариф
45 грн/кв.м). Цех - с.Сингуры, Житомирский р-н (15 мин. маршруткой от
остановки Музыкалка) 067)9560831
• Полировщик срочно требуется на
постоянное место работы. Хорошие
условия труда. Высокая и своевременная выплата з/п. Инагородним
предоставляем жилье. Подвоз к
месту работы за счет работодателя.
097)4701101
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• Потрібен на роботу сторож на нічне
чергування, без шкідливих звичок. Графік 2/2 з 17.00 до 8.00. 0674104332Марія
• Працівники різних спеціальностей
на підприємство в м. Обухів, Київська
обл. Можлива робота вахтовим методом. Виплата з/п без затримки 2
рази на місяць. Надаємо місце для
проживання 093)5421719,(067)8426
544,(045)7250532
• Прессовщик Физически здоровий.
Заработная плата 500 грн/день. График работы каждый день с 8:00-17:00
068)6911234
• Прибиральники для роботи в торгівельний цент поблизу Житнього
ринку. Заробітня плата стабільна.
Спец. одяг надаємо 097)6192859

Продавец в кондитерскую.
Посменный график 4/4. Время
работы с 8:30 до 21:00. з/п от 3500
грн. 0673775913
Продавец продовольственных
товаров г Киев. Гибкий график. Зп
5500-7000грн/мес. Оф. трудоустройство. Предоставляем жилье. Оплачиваемая стажировка 0672349205,
0939254961
• Продавец срочно требуется на
постоянное место работы в магазин Сильпо в городе Житомире.
График работы и зароботная плата
договорные 099)9439760,(097)7638
729,(093)7439137
• Работа в США по контракту: отели, АЗС, строительство, семьи,
супермаркеты, з/п от 50000грн.,
проживание, страховка оплачиваются работодателем, авиа в кредит. ПП Пасифик Юниверсал Груп
Украина,Киев, ул.Константиновская,
24. ЛМСПУ АВ547342 от 21.11.10 тел.  
0636779150,0954192926

• Работа Оператор токарних станків з
ЧПУ ІV- V розряду в компанію- виробник обладнання ТМ GRANTECH. Робота в Київській обл., Васильківський
р-н. З/п ставка (4000-12000 грн., в залежності від кваліфікації). Надається
житло (квартира). 044)3312815Анна
,,(067)4692877Інна
• Работники (-цы) требуются на предприятие для текущих ремонтов помещения и оборудования. Работа
постоянная. Соц.пакет. З/п 5000грн
097)3219064
• Рабочий в цех с. Сингуры. О/р на
стройке или на производстве. Оплата
300грн/день 067)3408656ЮрийСтаниславович
• Разнорабочие Г/р 24/48 часа. Физическая работа. Хорошие условия
работы. Умеющие и желающие работать! 097)9560608Алексей
• Разнорабочие срочно требуется на
постоянное место работы. Хорошие
условия труда. Высокая и своевременная выплата з/п. Инагородним
предоставляем жилье. Подвоз к
месту работы за счет работодателя.
097)4701101
• Разнорабочие срочно требуются в питомник по выращиванию
растений. Хозяйственные работы.
Мужчины/женщины. Киевская область, постоянная работа. Возможен вахтовый метод. Жильё предоставляется. З/п 4500-6500грн
050)3105337,(067)4458986
• Разнорабочие срочно требуются на
постоянную работу на предприятие.
З/п 300грн/день 098)8785816
• Разнорабочие требуются мебельному производству в г.КИЕВ. З/п:
6900 грн. Своевременная выплата
з/п, без задержек. Рабочая форма.
Стабильная работа. Есть возможность проживания. 063)0316995
• Різноробочі на виробництво стіклопакетів в м. Київ. Можливо без д/р.
З/п 10000грн. Надається хостел 066
)6362655,(044)5946763,(093)4975808
• Різноробочі на підприємство
ТОВ Житомирський картонний
комбінат. З/п за домовленістю
095)2806719,472064,(095)2831112
• Робітники виробничих професій.
Провідний європейський виробник
ПрАТ "ВЕНТС". Гідні умови праці.
З/п: відрядно-преміальна. Офіційне
працевлаштування. Холостякам –
сприяння в поселенні. Робота в м.
Боярка, вул. Соборності, 36 (Синя
прохідна) 0444063626, 0503868659

Робота Польща, Литва(від прямих
роботодавців). Великий вибір безкоштовних вакансій для чоловіків
та жінок. Візова підтримка. Фасадчики, муляри, монтажники вікон.
Ліц. №66 від 19.01.2017 р 0501871207

• Робота у Києві від прямого роботодавця! Потрібні прибиральники на
різні об'єкти по Київу! ЗП від 5000
грн. в міс! Житло від 1300 грн/мес,
вираховуємо із ЗП. 0969620681
0633066238, 0991226342
• Робота, Польща: зварювальники,
електрики, будівельники, різнороби, швеї, покоївки. З/П від 12000
грн.,rabota-europa.com.ua 0689595705
• Сборщик корпусной мебели. Ответственность, аккуратность. Сборка
корпусной мебели. Г/р с 8.00 до
17.00. З/п 10000-15000 грн. ЦТ АктивБизнес, пер. Львовский, 2, 3-й этаж,
офис 310 (ул. Щорса, 5а, магазин
«Вольт», вход со двора) 552086,(06
7)5884282,(093)2401847
• Сварщик (грузовых авто)требуется
на постояную работу. О/р обязателен.
Г/р и з/п по собеседованию. Хорошие
условия работы 067)4126136
• Сверловщик требуются мебельному производству в г.КИЕВ. З/п:
7000 грн. Своевременная выплата
з/п, без задержек. Рабочая форма.
Стабильная работа. Есть возможность проживания. 063)0316995
• Слесарь срочно требуется на производство. Г/р нормированный. З/п
высокая 066)1666972,(067)4125548
• Слесарь-ремонтник срочно
требуется на предприятие. Г/р
нормированный. З/п высокая
066)1666972,(067)4125548
• Слесарь-сборщик срочно
требуется на предприятие. Г/р
нормированный. З/п высокая
066)1666972,(067)4125548
• Слюсар - складальник (середня/
технічна освіта). Провідний європейський виробник ПрАТ "ВЕНТС".
Гідні умови праці. З/п: відрядно-преміальна. Офіційне працевлаштування.
Холостякам – сприяння в поселенні.
Робота в м. Боярка, вул. Соборності,
36 0444063626, 0503868659
• Слюсар з мехоноскладальних робіт
потрібнен на роботу в компанію- виробник обладнання ТМ GRANTECH.
Робота в Київській обл., Васильківський р-н. З/п ставка (4000-12000
грн., в залежності від кваліфікації). Надається житло (квартира).
067)4692877Інна,(044)3312815Анна
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на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.
Роботи виконуються
вчасно та якісно
ТОВ «Житомирбуррозвідка»
Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57,
(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

• Слюсар-ремонтник на підприємство ТОВ Житомирський картонний
комбінат. З/п за домовленістю. 4720
64,(095)2831112,(095)2806719

Сотрудники в офис в связи с
открытием нового проекта. График работы - нормированный, сб,
вс - выходные.Зароботная плата
высокая - ставка + %. 0674120150
• Технолог с опытом работы требуется на металлообрабатывающее
предприятие. Г/р нормированный. З/п
достойная 066)1666972,(067)4125548
• Токар ІІІ- V розряду потрібен на
роботу в компанію- виробник обладнання ТМ GRANTECH. Робота в
Київській обл., Васильківський р-н.
З/п ставка (4000-12000 грн., в залежності від кваліфікації). Надається
житло (квартира). 044)3312815Анна
,(067)4692877Інна
• Торговий представник терміново
потрібен для доставки кондитерських виробів у м.Житомирі. З/п висока, до 16000грн. Виплати вчасно
097)7380810
• Торговый представитель с личным
авто срочно требуется на постоянную работу. Оптовая торговля кондитерскими изделиями. Порядочность,
коммуникабельность, умение работать в команде. З/п при собеседовании 063)6889438ОлегЛеонидович

Требуются охранники, для работы
вахтовым 7/7; 15/15 методом работы.
Официальное оформление, питание, проживания на объекте, зп от
4000 до 9000. Т. 044 5013021; 0675514380
0674045368 Владимир Николаевич
• Требуются резщицы шампиньона.
Предоставляется жилье (кухня, горячая
вода, душ). Желательно семейная пара,
женщины. Зарплата минимум 4000 грн.
Киевская обл. 0674021486 Ирина
• Требуются строительной компании в Киеве: фасадчики, сварщики,
кровельщики, плиточники, маляры,
специалисты по бетонированию
полов, прорабы с опытом работы
0960853757

• Требуются: арматурщики, монолитчики, опалубщики, бетонщики, слесари-сборщики металлоконструкций,
отделочники-маляры, гипсокартонщики, сварщики. ЗП 30000-40000 грн,
о/р от 3 лет, официально 0990871688
• Упаковщик требуется мебельному
производству в г.КИЕВ. З/п: 7000 грн.
Своевременная выплата з/п, без задержек. Рабочая форма. Стабильная
работа. Есть возможность проживания. 063)0316995
• Упаковщики сыра на фабрику
по изготовлению сырных изделий. Г/р посменный. З/п 350грн/
день. КА Вакансия+ Адрес: ул.
Небесной Сотни, 42, 2-й этаж
067)4545292,(063)4459909
• Ученики фрезеровщика требуются мебельному производству в
г.КИЕВ. З/п: 7000 грн. Своевременная выплата з/п, без задержек.
Рабочая форма. Стабильная работа. Есть возможность проживания.
063)0316995
• Фасовщики-сборщики продукции. Без возрастных ограничений.
Фасовка овощей (буряк, морковка, капуста) в сетки. З/п 6000 грн.
ЦТ Актив-Бизнес, пер. Львовский,
2, 3-й этаж, офис 310 (ул. Щорса,
5а, магазин Вольт, вход со двора)
093)2401847,(067)5884282,552086
• Фасувальники одягу на секондхенд, робота в м.Київ, ч/ж від 18
років,з/п від 4700 грн за тиждень,
вахта 15/15, 20/10,робочий день з
8.00 до 17 год, житлом забезпечуємо
0992530892,0989399439
• Фрезеровщик срочно требуется на
постоянное место работы. Хорошие
условия труда. Высокая и своевременная выплата з/п. Инагородним
предоставляем жилье. Подвоз к месту работы за счет работодателя. т.
(097)4701101 097)4701101
• Фрезерувальники в цех по обробці граніту на постійне місце роботи
в м.Коростишів. Заробітня плата
від 7000грн. Хороші умови праці
050)5549133

• Фрезерувальники ІІІ- V розряду потрібні на роботу в компанію- виробник
обладнання ТМ GRANTECH. Робота
в Київській обл., Васильківський р-н.
З/п ставка (4000-12000 грн., в залежності від кваліфікації). Надається
житло (квартира) 067)4692877Інна,(
044)3312815Анна

Срочно! Продам буд. 3/4, площа 69,43
кв.м, 3 кімнати, кухня, веранда, комора, погріб, газо-пічне опалення,
3 сот землі. Територія приватизов.
Можливий обмін на квартиру в Житомирі або Коростишеві. 0672757172

• Фрезерувальники на підприємство ТОВ Житомирський картонний комбінат. З/п за домовленістю
095)2831112,472064,(095)2806719

• Продам или сдам в аренду земельный
участок 2 га, чернозем, окраина Житомира (р-н Химволокно). 0673911769

• Швачки на підприємство. Офіційне працевлаштування, повний соц.
пакет. Р-н Мальованка. Іногороднім
надається гуртожиток. З/п висока
418693,(067)4122598

2.11. Продам Ділянки в місті

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• Продам участок под жилую застройку, Житомирская обл., Бердичевский р-н,
с.Великие Низгорцы, ул. Большая Бердичевская. Цена 135 952 грн. 0672180999

• Швеи на постоянную работу приглашает ООО Круг. Г/р 08.00-16.30.
Хорошие условия работы. Официальное трудоустройство. З/п при собеседовании. 067)2571270

• Продам участок под жилую застройку, Житомирский р-н, с.Солнечное. Цена
181 347 грн. 0674127949

• Электрогазосварщик в автотранспортную компанию. Умение варить
аргонной сваркой. Робота в м. Житомир 050)4630977,412626

• Здам або обміняю на квартиру в місті,
або продам будинок в с.Левків. Поруч
центр, ліс, річка.42 сот. землі. Ціна договірна. 0673911769

2. Нерухомість
2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири
• Продам 4-к. кв. в центрі Харкова (Держпром). Сталінка, 90 кв.м.,
з/б перекриття, високі стелі. 3
спальні+вітальня з кухнею. Світла,
затишна. Можна з меблями. Поверх
5/6, ліфт 0676070786, 0935699386

2.7. Продам Будинки в місті
• Продам 2-х этажный дом, г.Житомир,
р-н Малеванка, ул.Чкалова. Цена 2 185
090 грн. 0677097839

2.8. Продам Будинки в передмісті
• Полтавська обл. с. Устивиця будинок 4 кімн., газ, ванна, туалет. Земля
0.25 Га, садок, ставок, гараж, сарай,
літ./кухня. До м. Миргород - 30 км,
до В.Багачка - 12 км, до залізниці
(Гоголево) 6 км. 150000 грн. Максим
Шиян 0952810380, 0675311469
• Продам 1-но этажный дом, Винницкая обл., Липовецкий р-н, с.Козинцы,
ул.Горького, 24. Цена 127 877 грн.
0969461088
• Продам 1-но этажный дом, Житомирская обл., Андрушевка, ул.
Б.Хмельникького, 73. Цена 245 524 грн.
0673400029
• Продам 1-но этажный дом, Закарпатская обл., г.Свалява, ул.Быстрянская,
142, общая 197,7 м, жилая 115 м, комнат
3, кирпич. Цена 1 424 871 грн. 0992910755
• Продам 2-х этажный дом, Винницкая
обл., Лука-Мелешковская, Верхня нагірна. Цена 1 285 347 грн. 0631226140

2.16. Здам в оренду

• Здам в оренду або обміняю на квартиру в місті, або продам будинок в
с.Клітчин. Літня кухня, баня, євроремонт,
33 сот. землі. Всі умови проживання.
Ціна договірна. 0673911769
• Здам в оренду  в м.НовоградВолинський приміщення, майже в
центрі міста під комерцію. 200 кв.м
- загальна площа. Всі питання по
0989089085,0631503804Ігор
• Здаю подобово 1-кім.кв. Гаряча
вода, кабельне ТБ. Р-н автовокзалу.
0977228822,0665711000
• Подобово 2-х кім. кв. VIP-класу, євроремонт, в центрі міста, 250грн/доба. Виписую документи. 0665711000,0977228822

3. Авто
3.2. Автомобілі. Продам
• КамАЗ 55102 (самоскид-колгоспник), 1992 р.,товарний вигляд,
на с/г роботах не експлуатувався
0990585081, 0963507337
• Легковой фургон (до 1,5 т) Volkswagen
Caddy пасс., 2008 г.в., белый, 1.9 л, 135
тыс.км. г.Житомир. Цена 244 336 грн.
Торг 0937992517

Прижену будь-яке авто, техніку.
Легковий автомобіль, вантажівку
з Європи 0979356923

3.3. Автомобілі. Куплю
Викуп автомобілів будь-яких марок, в будь-якому стані, після ДТП,
не розмитнені, проблемні. Дорого.
0976484669,0635852350
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Куп и м в а ш а в т о м о б и л ь н а
выгодных для вас условиях, в короткие сроки. Возможна покупка
кредитных, проблемных, после ДТП
автомобилей. 0962494994Ярослав
Куплю авто в будь-якому стані: ціле,
після ДТП, потребуюче ремонту,
проблемне, кредитне, арестоване,
будь-якої марки. Евакуатор. Швидко.
0731617000,0976646575
Куплю авто вітчизняного або зарубіжного виробництва. Можливо
після ДТП. Швидко та дорого. 06774
59877,0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• Комбайни зернозбиральні, преспідбирачі, комбайни картоплезбиральні
іноземного в-ва, трактори МТЗ-80, -82,
Т-25, доставка 0508462159,0986306600

3.9. Автосервіс, авторемонт.
Послуги
Евакуатор по місту Житомиру, області та Україні . До 4-х тон, довжина
-5 м. Будь яка форма завантаження
0731617000,0976646575

4. Будматеріали
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• Песок, щебень, отсев, раствор, бетон. Доставка а/м ЗИЛ.
0677905739,447067
• Продам песок, бут, щебень, отсев, дрова, землю, глину, перегной, подшивка.
Доставка стройматериалов, вывоз мусора. 0938436692,0976949302Сергей

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги

• Комбайни картоплезбиральні "Анна",
прес-підбирачі різних марок, трактори Т-25, Т-82, плуги оборотні, інша с/г 
техніка, Польща 0974742211, 0974742272

• Бригада дівчат викон.малярні роботи різної склад.,декор.штукатурка, утепл.буд, короїд, байрамікс.
0633571633,0982599951Зоя.

• Косарки, грабарки, прес-підбирачі,
трактори МТЗ, комбайни зерно- та
картоплезбиральні, копачки, плуги,
ін. с/г техніка, доставка. 0506905983
0966809590, 0969302249

• Строительство деревянных домов, беседки, садовая мебель. Всё для обработки дерева. Офис-магазин "Деревянный
двор", ул. Космонавтов, 11 www.domoy.
in.ua 0678318425,0667373030

• Косарки, картоплекопачки, сівалки,
грунтофрези, борони, мінітрактори,
мотоблоки. Запчастини. Зернодробарки, траворізки. Доставка по Україні/ Сайт: agrokram.com 0980465090,
0990465090

4.3. Інструмент будівельний.
Продам

• Прес-підбирачі, комбайни зернозбиральні, бурякозбиральні, картоплезбиральні та ін., можлива доставка,
часткове кредитування.(050)9242613;
www.rustexno.com.ua, rustexno@mail.
ru 0505158585, 0679040066
• Сіялка СУПН,УПС, Тодак-8, СЗ3,6(5,4). Культив.КРН-5.6. Диск.борона АГ. Оприскув.ОП. Жатка кукур.
КМС-6(8) 0677801439, 0990556745
• Трактор "Джон Дір-6910", 140к.с.,
2000р, комбайн "Джон Дір-1032", жатка 2,8м; плуги оборотні 3-5-корпусні;
жатки кукурудзяні, 4-8 рядні; комбайн картоплезбиральний, 1-рядний
"Салето", 2000р, обприскувач, 900л
0973850784, 0975847243

3.7. Автозапчастини. Продам
• Агрозапчастини до зернозбиральних
комбайнів, обприскувачів, косарок,
прес-підбирачів, картоплезбиральних
комбайнів, картоплесаджалок, копачок, шини, камери. Www.agrokom.in.ua.
(063)9628236, 0676713553,0992012978
• Поршнева група МД-Кострома,
КМЗ, гільза, поршень, кільця, пальці,
прокладки, вкладиші. Ориг.з/ч КАМАЗ, МТЗ 0675702202, 0507190074
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• Ленточные пилы – продажа новых,
ремонт старых (сварка, заточка, разводка). Гарантия качества. ул. Баранова,
60. 0962461677

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Купуємо пиломатеріали обрізні та необрізні, хвойних і різнолистних порід.
0673911769
• Продается доска пола сухая строганая в шпунт, блокхаус, фальш-брус,
вагонка; доска обрезная, не обрезная
строительная; стропила; балки, штахетник, монтажная рейка и дровяные
отходы с пилорамы. Доставка на дом.
0673911769

4.39. Опалювальне обладнання.
Продам
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм,
площа 100-300м2. www.frezer.com.
ua 0961059178, 0473631062

6. Послуги
6.5. Кредити. Ломбарди
• Позика від 10 до 150 тис. грн, 15%
рiчних, до 9 років. Лiц.НБУ №249
від 17.11.2011. Залишайти заявку
онлайн на сайті http://kredit-market.
usluga.me або тел.: 0636630465
0508841130, 0688801302

6.13. Ремонт техніки
Ремонт холодильників, заміна комплектуючих, заправка.
Якість, гарантія. Виїзд по області.
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi
• Антени супутникові. Більше 100 каналів. Підключення по Житомиру та
області. Гарантія, обслуговування,
прошивка та ремонт. м.Житомир,
вул.Вітрука 17б. СЦ Полісся net.
0963607722,0933129393,449131
• Відкриття приватної пасіки. Тренінг
по створенню бізнесу від бджолярівпрактиків 0665062288
• Вы хотите сделать ваш праздник понастоящему веселым, феерическим и
оригинальным, тогда скорее спешите
заказать зажигательный шоу-балет и
популярного пародиста по невероятно
доступным ценам! Выезд в любой город! 0953666528
• Допомога з простроченням авто,
штрафом, перезаїзд на наступний
рік, вивіз автомобіля за межі України,
тимчасовий ввіз та режим транзиту,
також можливий пригін авто з Європи
у короткі терміни 0966996566

Інформація щодо роботи в Росії та
Підмосков'ї (потрібні няні, сімейні
пари, помічниці по господарству,
домробітниці), гарантовано, без
передоплати, www.debon.com.ua
+79164007000, +79262210651
• Консультації по працевлаштуванню: Латвія, Литва, офіційно, рабоча
віза. Будівельники різних спеціальностей (арматурщики, бетонщики,
монолітчики, опалубщики, різноробочі, слюсарі-збиральники, гіпсокартонники) 0688735590

8. Різне
8.11. Промислове обладнання.
Продам
• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку:
прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне обладнання і т.п.
0675669709
• Трубогиби, комплекти обладнання
для виробництва кованих виробів та
м/п вікон. Ковані боковини для лавок. Ковані лавки, столи, гойдалки
0973588260, decorzabor.prom.ua

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
Купуємо відходи плівки полієтиленової, пластмаси та макулатуру.
0505580047,447919

• Купуємо холодильники, пральні машини, плити, телевізори, компютери,
монітори та іншу побутову та компютерну техніку. Стару або не працюючу.
самовивіз. 0634792504,0677035457,449131

8.20. Стіл знахідок. Загубив
Втрачений військовий квиток, серія
АВ 223622, виданий на ім`я Овдієнко
Олексій Андрійович вважати недійсним

8.23. Інше. Продам
• Заощадливий газовий лічильник,
3500 грн. 0667643653

8.24. Інше. Куплю
• Бурштинове намисто, каміння (янтар.бусы, камни) жовте, випущене до
1991р., бивні, зуби кашалота, моржа, нагород, ікони, самовари, зброю,
техніку, картини, статуетки, срібло,
вази, фотоап., книги до 1917р., годинники. mobistyle12072017@gmail.
com 0953961168, 0681337332 Viber
• Викуп промислового обладнання.
Крани козлові, мостові, башенні. Редуктори, Дизельні електростанції 30250 квт. Тельфера б/в, компресора,
лебідки промисл., складскі нелікв.
0977317937, 0630281128
• Куплю відходи соняшника та льону
(прілий, битий, вологий), фузу-осад
олії. Продам макуху соняшника, піллети паливні 0503233274, Андрій
• Куплю електродвигуни, редуктори,
насоси, тельфера, холодильне обладнання, силові трансформатори,
пускачі, автомати, компресора, генератори, підшипники 0671885230
• Куплю електродвигуни, редуктори,
тельфери, насоси, лічильники бензину 0972771728
• Куплю квадранти КО60, магнітні
плити 560х200 ел., 800х320 мех, мірильний інструмент, нутроміри. Металоріж. інструмент 0679083229
• Ку п л ю м а р к и , а л ь б о м ы д л я
марок, а также друг ую филателистическую продукцию. Куплю монеты и бумажные деньги.
0637610940,0506389475
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

• Куплю натуральні янтарні буси від 500
до 1500 грн. за 1 грам, коралові буси.
А також старовинні ікони, картини до
1990 р., книги до 1917 р. Та інші предмети старовини, для власної колекції
0503466068
• Куплю пожежні мотопомпи МП-800,
насос ПН-30,-40). Електродвигун 1-18
кВт, Верстати. Тиски. Патрони. Фото:
sky85593@gmail.com 0964180586
• Куплю пром.будівлі під розборку
(ангари, склади, елеватори, комплекси, фабрики). Будматеріали, метал
бв, опт 0977317937, 0630281128

БУДСУМІШІ

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

• Куплю старовиннi мотоцикли та запчастини до них: М 72, М 61, М 62, К
750, Дніпро 12, 16, БМВ, Харлей, ДКВ,
ТІЗ, АВО, усi моделi з ведучими колясками. Самовивiз 0678874018, 0669663546
• Куплю холодильне та технологічне
обладнання 0966552655
• Куплю холодильне та технологічне
обладнання 0966552655, 0672658658

ТОВ «Аріадна-Полісся» потрібні:
покрівельники, штукатури,
муляри, оздоблювальники.
Робота по м. Житомиру та
області.
Тел.: 097 528 45 45

• Куплю: військову форму СРСР, чоботи хромові, бурки, нагороди, значки, янтар, зуби кашалоту, бівень,
сервізи, картини 0683345254
ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

0412-33-70-12, 097-440-16-93

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

Куплю авто вітчизняного або

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

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 30 серпня - 5 вересня
ОВЕН
Вдалий тиждень.
Може т е од ерж ат и
привабливу ді лову
пропозицію.
ТЕЛЕЦЬ
Не тисніть на людей своїм авторитетом і намагайтеся не змінювати свої творчі та бізнесові
плани.
БЛИЗНЮКИ
Не намагай тес ь
за будь-яку ціну домогтися бажаної мети. Як не
дивно, чим менше зусиль та
нервів, тем швидше реалізуються плани.
РАК
Зможете досягти
успіху. Однак не витрачайте дорогоцінний час
на порожні розмови.

ЛЕВ
Буде корисним поновлення старих знайомств і ділових зв’язків. Спрямуйте енергію на вирішення
особистих проблем.
ДІВА
Вдалий період. Поліпшаться взаємини з
колегами та керівництвом, що позитивно позначиться
на продуктивності вашої праці.
ТЕРЕЗИ
Важ ливий мо мент для просування
кар’єрними сходинками. Однак будьте обачні – висока
ймовірність помилок, через що ризикуєте підірвати свій авторитет.
СКОРПІОН
Саме час використати всі свої здібності, поінформованість, надійні
зв’язки та інтуїцію. Імовірні
гарні новини, можливості додаткового заробітку.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня у вас
є всі шанси здійснити
бажане, тож будьте рішучіші,
не лінуйтеся і не бійтеся пліток
та заздрощів.
КОЗЕРІГ
Сприятливий період для досягнення успіху «на всіх фронтах». Готуйтеся
добре потрудитися.
ВОДОЛІЙ
Багатьом вдасться
вирішити якесь досить заплутане питання особистого характеру. А от
у професійній сфері бажано
не виділятися, не планувати
нових справ.
РИБИ
Постарайтеся визначити, що для вас зараз
найголовніше, і легко досягнете бажаної мети. Можливе
поліпшення матеріального
становища.

Цікаві факти про Афіни
● ● Давня Греція не була єдиною державою, до її складу входило приблизно 1500 полісів,
окремих міст-держав, у кожного з яких були свої закони
і армія. Афіни були одним з
найперших і великих грецьких
міст-держав.
●●Поліси Стародавньої Греції
часто вступали в конфлікти між
собою, але змагатися з Афінами
жодне з цих міст-держав не могло,
оскільки афінський флот був найбільшим і найпотужнішим.
●●Афіни є однією з наймолодших столиць Європи. Цей статус
був присвоєний місту тільки в
1834 р., після звільнення Греції
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серпня
середа

31

серпня
четвер

від Османського Панування і утворення Грецького Королівства.
●●В Афінах проживає майже
40% всього населення Греції. До
проголошення Афін столицею в
1834г. це було маленьке містечко
з населенням всього 5000 чоловік,
зараз кількість жителів цього міста складає близько 4 млн.
●●Афінський Акрополь був
побудований більше 2000 років
тому. За цей час всі його пам’ятки
пережили безліч стихійних лих і
катаклізмів: землетруси, пожежі і
повені, а також повстання і ворожі
вторгнення.
●●При афінській демократії
будь-якого громадянина могли ви-
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2

вересня
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гнати з міста на десять років, така
процедура називалася остракізм.
Іноді так народ висловлював свій
гнів, але в основному до остракізму вдавалися з метою «страховки»
від потенційно небезпечних людей, які могли становити загрозу
для міста і його населення. Ця
процедура не стосувалася правосуддя і була волевиявленням
афінського народу.
●●Перші Олімпійські ігри сучасності були проведені в Афінах
в 1896р. У них брали участь 245
атлетів з 14 країн світу. Жінкам
було заборонено виступати на
цих змаганнях, в них брали участь
тільки чоловіки.

3

вересня
неділя

4

вересня
понеділок

5

вересня
вівторок

+ 12°
+ 17°

+ 9°
+ 20°

+ 9°
+ 23°

+ 10°
+ 23°

+ 12°
+ 25°

+ 15°
+ 23°

+ 13°
+ 22°

747

746

743

738

740

740

745

тиск, мм

тиск, мм

тиск, мм

тиск, мм

тиск, мм

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП “ЄВА-ІНФО”; адреса: 10013,
м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
30 серпня 2017 р.
№ 33 (649)

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

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

тиск, мм

тиск, мм

Верстальник:
Олег Щербінський
Головний редактор:
Дар’я Гончарова
тел.: 0 (50) 718-04-32
Директор:
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com

від партнерів

читай свіжий номер газети тут
кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
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редакцією.
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Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Червоний
Жанр: бойовик, драма, історія

1947 рік. Двоє українців – Данило Червоний і Віктор Гуров – потрапили в табір
ГУЛАГ. У них абсолютно різні долі: один
раніше був членом Української повстанської армії (УПА) і народився на Заході
України, а другий – радянський льотчик зі
Сходу України, якому не дуже-то й близьке поняття патріотизму. Але доля звела
таких людей разом. Нехай у них і різні
ідеали, але їх об'єднує не лише спільна
біда, а ще й країна, де вони народилися –
Батьківщина.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

На драйві
Жанр: бойовик, кримінал, екшн

Талановитий гонщик на прізвисько Бейбі
обожнює небезпеку, швидкість і стильну
музику. Він завжди в навушниках. Бейбі –
професійний водій, який забирає злочинців
з місць їх лиходійства. Якщо він за кермом –
у поліції немає шансів. Але Бейбі зустрів
дівчину, у яку закохався... Він хоче піти з
небезпечної гри, щоб мати можливість жити
зі своєю обраницею. Але його покровитель
Док просить хлопця піти на останню справу.
Це завдання поставить під загрозу все, що
він має: любов, свободу, життя.

kinoukraina.zt.ua

Реальна білка 2

Емоджі Муві

Нові пригоди білки Злюка, щурика Бадді
та їх друзів. Знову Октон, любителі горіхів
не можуть прожити і дня без цих ласощів. Їх
дім, справжній рай "Nuts Shop", знищує величезна пожежа. Тепер вони повинні знайти
нове житло. Таким стає Парк Свободи, де
всі тваринки почувають себе як вдома. Але
корумпований і жадібний мер хоче на місці
цього раю серед будинків побудувати парк
розваг, який принесе йому набагато більше
грошей. Злюк і його друзі ні за що не хочуть
віддавати. Звірятка захистять свій парк і покажуть усім, який мер насправді.

Кожен мобільний телефон має в собі
приховане місто, де живуть усі емоджіки –
СМСковіль. "Дай п'ять", "Закоханий котик"
або "Ну відвали" – вони всі дуже круто
можуть передавати будь-які наші емоції!
Ця анімаційна комедія розповість глядачам
історію Геніка – унікального емоджіка, який
зобов'язаний виконувати свою місію у різних
додатках смартфону. І коли через Геніка прийде величезна неприємність, чи зможе він
врятувати СМСковіль, а також усіх жителів
міста від знищення? Якщо він не стане героєм, то всі емоджіки зникнуть назавжди.

Жанр: мультфільм, комедія

Жанр: мультфільм, комедія

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

