
Трансформація освіти: 
12 років за партою, 
конкурс для вчителів 
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Житомирська влада знову 
«запустила руку» в кишеню до 
городян: тариф в електротранспорті 
подорожчав  

Крила на експорт: як Україна 
розвиває авіабудування   

Що зміниться після реформування освіти в укра-
їнській школі для учнів, вчителів і батьків?

с. 6

с. 7
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У четвер, 14 вересня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової біблі-
отеки імені Олега Ольжича відбудеться тридцять третє засідання «Клубу експертів 
Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «”Прорив”Саакашвілі – каталізатор 
політичної кризи в Україні».

Запрошені для участі у програмі спікери та громадськість обговорять події, які 

трапились на західному кордоні України, та їхні наслідки для розвитку політичної 
ситуації в Україні восени 2017 року.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». 
Пряма трансляція в четвер о 18:30. Тема телевізійного ефіру: 
«”Прорив” Саакашвілі – каталізатор політичної кризи в Україні»

Анастасія Кузьмич

Дану ініціативу 
міський голова Сер-
гій Сухомлин озву-
чив під час засідання 
міськвиконкому  
6 вересня.

Під час розгляду питання 
про надання дозволу на роз-
міщення зовнішньої реклами, 
член виконкому Руслан Годова-
ний зауважив, що підприємці 

не можуть отримати консульта-
цій з приводу оформлення зо-
внішньої реклами у Центрах на-
дання адміністративних пос-луг. 
У відповідь на це міський голова 
доручив новопризначеному го-
ловному архітектору Юрію Без-
бородову розробити поперед- 
ній механізм для затвердження 
зовнішньої реклами.

«На вашому сайті зробіть 
якийсь банер – підприємець 
туди "клікнув", зайшов, скинув 
ескіз, ви йому зауваження на-
писали, і людина розуміє, що 
від неї вимагається. Щоб була 
онлайн консультація. І ніхто тоді 
не скаже про якісь прояви ко-

рупції, тому що це дистанційне 
спілкування», – пропонує мер.

Таким чином підприємці 
зможуть надсилати макети на 
електронну пошту і отримува-
тимуть консультації та заува-
ження онлайн, а не після роз-
міщення реклами.

Також Сергій Сухомлин по-
радив директору департаменту 
містобудування та земельних 
відносин Безбородову зібрати 
агенції Житомира, які займа-
ються зовнішньою рекламою, 
і зробити для них щось на 
кшталт тренінгів, щоб пояс-
нити їм архітектурну концеп-
цію міста.

Алла Гетьман

Корольовський ра-
йонний суд Житомира 
у понеділок, 11 вересня 
скасував рішення ви-
конкому щодо підви-
щення проїзду у марш-
рутках до 5 гривень.

«Визнати протиправним та 
скасувати рішення виконав-

чого комітету Житомирської 
міської ради від 16 травня 2017 
року №456 ”Про встановлення 
вартості проїзду в міському па-
сажирському транспорті загаль-
ного користування”», – йдеться 
у постанові суду.

Журналісту «20 хвилин» 
у прес-службі «Радикальної 
партії» розповіли, що позов 
Олександра Раковича до ви-
конавчого комітету Житомир-
ської міськради щодо скасуван-
ня рішення про підвищення 
вартості проїзду у маршрутках 
від 16 травня цього року задо-
вольнили. 

Постанова суду може бути 
оскаржена в апеляційному суді 
протягом десяти днів.

Це вже не перший випадок, 
коли «радикали» звертаються до 
суду з метою визнати рішення 
виконкому щодо підвищення 
вартості проїзду незаконним, 
утім минулі спроби були не на 
їхню користь. Так, 16 червня 
представники «Радикальної пар-
тії» Ляшка і громадські активіс-
ти судилися проти підвищення 
тарифіву маршрутних таксі, але 
суд не задовольнив їхній позов, 
мотивуючи це недостатньою 
кількістю доказів і підстав. 

Вадим Єфремов

У Житомирі про-
йшла церемонія 
нагородження пере-
можців конкурсу на 
кращий відеоролик 
«Житомир! Я люблю 
тебе!».

Як зазначив заступник місь-
кого голови Матвій Хренов, кон-
курс стимулює творчу актив-
ність серед молоді Житомира 
та спрямований на підняття 
його статусу.

Прийом заявок і конкурсних 
робіт тривав до 1 травня цього 
року. Наступним етапом став 
захист концепцій відеоробіт і 
визначення переможців. Цьо-
горіч на розгляд конкурсної 
комісії було подано 11 сценаріїв 
майбутніх відеороликів. Серед 
них було обрано 3 найкращих: 

Максим Козловець – «Один день 
з життя міста», Валерія Гончарен-
ко – «Житомире! Я люблю тебе!», 
Сергій Омельчук – «Місто зви-
чайних людей». Наймолодшому 
учаснику конкурсу виповнилося 
лише 9 років. Це Микита Борков-
ський – учень ЗОШ №5.

Цьогорічною новацією стало 
збільшення загального бюджету 
конкурсу. Якщо минулого року 
призовий фонд становив 60 ти-
сяч гривень, то цього разу його 
збільшили до 75 тисяч. Уся сума 
була порівну розподілена між 
переможцями.

Кожна з цих робіт відрізня-
ється своїм авторським стилем. 
«Місто звичайних людей» Сергія 
Омельчука показує Житомир бу-
денним. Відеоролики Максима 
Козловця та Валерії Гончаренко 
більш схожі на музичні кліпи, де у 
такт авторським пісням рухається 
відеоряд про визначні місця міста 
та показано ключові архітектурні 
і географічні об’єкти Житомира. 
І хоч ці роботи різні за жанром 
і формою, але їх об’єднує одне – 
любов до рідного міста!

мер Житомира зобов’язав головного 
архітектора консультувати підприємців 
з приводу зовнішньої реклами

Стали відомі 
переможці 
конкурсу відеоробіт 
«Житомир! 
  Я люблю тебе!»

Проїзд у житомирських маршрутках 
може знову коштувати 3 гривні
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АКЦІЯАКЦІЯ
«КВАРТИРА

ПІД ОХОРОНУ»
«КВАРТИРА

ПІД ОХОРОНУ»
з 15 по 30 вересня

2017 року
з 15 по 30 вересня

2017 року

-50%-50%

Заявки на охорону
Усі дзівінки з телефонів відповідних операторів зв’язку
у межах України безкоштовні. Лінії працюють цілодобово.

Знижка надається на вартість монтажних і пусконалагоджувальних робіт

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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Фестиваль їжі  
перетворився на  
«фестиваль випивки»

Цьогорічний День міста пере-
творився на справжнє «попоїще». 
Багато житомирян були свідка-
ми, як на святкуванні Дня міста, 
в «рамках» фестивалю вуличної 
їжі, Новий Бульвар перетворився 
на велику наливайку, де з пору-
шеннями Закону продавали міцний 
алкоголь на розлив. Такого алко-
гольного святкування житомиряни 
не пам’ятають уже давно.

Святкування Дня міста було якіс-
но організовано, але це не можна 
сказати про той безлад, який від-
бувався на фестивалі вуличної їжі.

Організатори та місцева влада за-
певняли, що на святкуванні будуть 
продаватися лише слабоалкогольні 
напої. Однак, протягом трьох днів на 
фестивалі вуличної їжі з порушенням 
законів продавали горілку, коньяк та 
інші міцні напої на розлив. Це усе 
реалізовувалося без жодних доку-
ментів, продавці не мали ліцензії на 
продаж алкоголю, покупцям не ви-
давався чек, що є грубим порушен-
ням законів України. На фестивалі їжі 
було представлено декілька точок 
продажу так званих «домашніх» вин, 
продавці яких також не мали жодних 
документів, а пляшки – маркування 
та акцизних марок. Це є грубим по-
рушенням. Але ні організатори, які 
б мали слідкувати за дотриманням 
правил торгівлі, ні чиновники міської 
ради (які були на святі і бачили, що 
відбувається), нічого не зробили. 
Жодної реакції на порушення зако-
нодавства з їхнього боку не було.

Очевидно, що в продажі алкоголю 
на святкуванні Дня міста були за-
цікавлені певні чиновники міської 
ради, які лобіювали це питання. 
Певні люди та організації зароби-
ли на вільному продажі алкоголю. 
Зрозумілим є і те, що всі учасники 
платили за участь у фестивалі ву-
личної їжі та ярмарку, але від усьо-
го цього місто не отримало жодної 
копійки податків. Усе, що отримало 
місто – це «гори» сміття та безладу, 
який залишився після свята.

Організатори, які декларували, що 
цей захід проводиться для визна-
чення «Гастробренду Житомира», 
так і не визначили його.

Ті, хто думають, що, заробивши 
на незаконній торгівлі алкоголем 
пару копійок, може ні про що не 
хвилюватися – помиляються. По-
дібна організація та прикриття 
фестивалем вуличної їжі не має 
перетворюватися на «фестиваль 
вуличної випивки».

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»

Житомир європейський: 
на вулицях міста планують 
встановити дизайнерські парклети

У Житомирі обрали 
«Гордість міста»

Іра Петрова

Святкування 1133-го 
дня народження Жи-
томира розпочалось з 
привітання перемож-
ців щорічного кон-
курсу-рейтингу попу-
лярності та здобутків 
«Гордість міста».

Церемонія нагородження 
кращих з кращих пройшла 
7 вересня в Житомирському ака-
демічному музично-драматич-
ному театрі імені Івана Кочерги. 
В залі зібралися сотні глядачів.

«Сьогодні ми відзначаємо 

кращих. Це звичайні люди, 
які живуть у нашому рідному 
Житомирі, однак їх надзвичай-
ні вчинки викликають повагу і 
гордість. У нашому місті, як і в 
нашій країні, герої не ходять по 
червоній доріжці. Вони просто 
чесно роблять свою справу», – на-
голосив Житомирський міський 
голова Сергій Сухомлин.

Цьогоріч переможців обира-
ли у 13 номінаціях:

«Захисник року» – Вадим 
Поліщук, командир І гаубичної 
артилерійської батареї, нагоро-
джений орденом «Богдана Хмель-
ницького ІІІ ступеня», нагрудним 
знаком Міністра Оброни України 
«За військову доблесть».

«Меценат року» – Юрій 
Опанасюк, директор ТОВ «БТК-
ЦЕНТР КОМПЛЕКТ», директор 
ТМ «Центр Утеплення».

«Журналіст року» – Тетяна 
Сиропятова, журналіст телека-
налу «СОЮЗ-ТВ».

«Громадський діяч року» – 
Ігор Випханюк, голова ГО «Жито-
мирської шахової федерації «Ін-
телект», директор шахової школи 
«Інтелект», тренер з шахів.

«Підприємець року» – 
Сеньйор Верджиніо Феданца, 
зас-новник і керівник компанії 
торгової марки «INBLU» з ви-
робництва взуття в містах Жи-
томир, Бердичів, Київ, країнах 
Польщі, Італії.

«Голова правління ОСББ 
року» – Людмила Галліна, Голова 
правління ОСББ «Київська, 52».

«Вчитель року» – Марія Ле-
щенко, директор приватної шко-
ли «Всесвіт».

«Учень року» – Даниїл Шмідт, 
учень 11-го класу ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів № 17.
«Лікар року» – Микола Куш-

нір, лікар-кардіолог.
«Відкриття року» – Олек-

сандр Штільгойз, диплом лау-
реата ІІ ступеню Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу «Хочу стати 
зіркою України» (номінація «Ди-
зайн»), автор книги «У всіх нас є 
свої бажання».

«Спортсмен року» – Володи-
мир Демчук, заслужений май-
стер спорту з кікбоксингу.

«Митець року» – Юрій Дубі-
нін, художник-дизайнер, автор 
проекту єдиного в Україні Жи-
томирського музею композитора 
Б.М. Лятошинського.

«Родина року» – родина Зіляк.
Переможці, окрім почесного 

звання, отримали відзнаку у ви-
гляді зірки-ордена, диплом та 
грошову премію.

Алла Гетьман

Сучасне місто  – 
динамічне і креатив-
не. Просто лавочка 
чи просто стіл – це 
вже нецікаво. Меш-
канці сучасних міст 
зважають не лише на 
практичність того 
чи іншого елементу 
міського простору, 
а й на його красу та 
інноваційність.

Що таке парклет? Зазвичай 
це багатофункціональний про-
стір, що містить лавки, крісла, 
столи, озеленення, паркування 
для велосипедів, тощо. За заду-
мом, парклети повинні з’являтися 
на місцях вуличних автопарковок, 
перетворюючи таким чином про-
стір для автомобілів на простір 
для людей.

Перед учасниками конкурсу 
ставляться наступні завдання: 
запропонувати дизайнерські 
рішення  міських парклетів; за-
проектувати розміщення елемен-

тів благоустрою на вулицях та в 
скверах міста; вказати орієнтовну 
вартість реалізації пропозиції.

За словами головного архітек-
тора міста Юрія Безбородова, в 
даному випадку йдеться про 
реконструйовані частини вулиці 
Київської, Театральної та Михай-
лівської, але ці рішення можуть 
бути універсальними та у разі 
потреби (а вона вочевидь існує) 
відтворені на інших локаціях міс-
та – парках, скверах тощо.

«Мета конкурсу – зробити 
не просто рядовий благоустрій 
вулиць, який, зрозуміло, підви-
щить рівень комфорту та якість 
життя містян, а ще й надати цим 
заходам новий погляд на те, як 
воно може бути відповідно до 
потреб сучасності. Це повинна 
бути комфортна у користуванні 
та приваблива зовні річ. Якщо у 
вас є потреба очікувати тролей-
бус, або запаркувати велосипед, 
або відпочити – звичайно, це 
краще робити у комфортному 
середовищі», – наголосив Юрій 
Безбородов.

До участі у конкурсі запро-
шуються фахівці або авторські ко-
лективи фахівців: дизайнерів, ху-
дожників, студенти архітектурних 
і художніх навчальних закладів. 
Також не забороняється участь 
у конкурсі іноземних фахівців, 
студентів закордонних навчаль-

них закладів. Головне, щоб люди 
були обізнані у цій сфері.

«У конкурсі може брати 
участь будь-хто, аби він розу-
мівся на ергономіці, сучасному 
дизайні та матеріалах. Окрім 
цього, учасник повинен розумі-
ти технологію виробництва та 
адекватно оцінювати кошторис. 
Ніхто не стане виготовляти гарні 
зовні, але якісь шалені за вартістю 
концепції. Вони так і залишаться 
на папері», – зауважив головний 
архітектор Житомира.

Кількість конкурсних проектів 
від одного автора (авторського ко-
лективу) не обмежується. Провес-

ти конкурс планують у два тури: 
мета І туру – визначення місць та 
виявлення кращої планувальної, 
естетично-художньої концепції 
розташування міських парклетів; 
мета ІІ туру – визначення кращих 
дизайнерських рішень міських 
парклетів на визначених І туром 
місцях їх розташування. Вказа-
на у положенні дата оголошення 
конкурсу – 11 вересня 2017 року. 
Термін подачі проектів для учас-
ті у конкурсі – до 09 год. 00 хв. 
12 жовтня 2017 року. Визначити 
переможця та оголосити резуль-
тати конкурсу планують до 27 
листопада 2017 року.
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деловой макияж 
(business make-up)
Актуальность культуры делово-

го стиля несомненна. Деловой мир, 
мир бизнеса имеет свои правила и 
требования относительно внешнего 
вида человека. На Западе широко рас-
пространена фраза: «Второго шанса 
произвести первое впечатление не 
бывает». Бизнес-леди всегда должна 
быть «на высоте», ведь от этого зависит 
ее будущая карьера.

Кому необходим business make-
up? Женщинам, ведущим свое дело 
(бизнес-леди), представительницам 
различных фирм, агентств (реклам-
ных, креативних и др.), банков, ряда 
общественных и политических движе-
ний, руководителям государственных 
структур, женщинам, занимающим 
ответственные посты, а также тем 
представительницам прекрасного 
пола, кто принял решение двигаться 
по карьерной лестнице и занять по-
зицию руководителя.

Внешний вид деловой женщины 
играет основополагающую роль в 
формировании ее имиджа. Макияж, 
в свою очередь, является его неотъем-
лемой частью. В наше время деловой 
этикет не допускает отсутствия макияжа 
у деловой женщины, так как макияж – 
это своеобразная «визитная карточка». 
Его предназначение – заявить окружа-
ющим, что его обладательница умна, 
очень ухожена, обладает отменным 
вкусом, а главное – чувством стиля, а 
следовательно, успешна и в профес-
сиональной сфере.

Деловой макияж должен быть вы-
полнен по принципу «необходимого и 
достаточного» в зависимости от фор-
мата бизнес-мероприятия. Свежесть, 
опрятность и уместность образа жен-
щины гарантирует ей успех в любом 
обществе, будь то корпоративная ве-
черинка или деловая встреча.

Искусный макияж подчеркнет ваши 
достоинства и нивелирует недостатки, 
не перегружая образ в целом. Макияж 
подчеркнет вашу индивидуальность.

Профессиональный деловой ма-
кияж, выполненный настоящим Ма-
стером-визажистом от Gloria Beauty 
поможет вам выглядеть стильно и 
дорого, заявляя о вашем професси-
онализме сотрудникам, партнерам 
по бизнесу (если вы руководитель), 
клиентам и руководству (если вы на 
пути к вершине карьеры), завершит 
образ современной деловой женщины, 
всегда ухоженной, профессиональной 
и свежей. В первую очередь это до-
стигается с помощью грамотно подо-
бранных естественных оттенков, под-
ходящих к вашему колористическому 
типу, и подходящих для вашей кожи 
текстур, которые позволят чувствовать 
себя комфортно в течение всего дня.

Эгоистина – истина в тебе!
Илона колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva

КолонКа

Анастасія Кузьмич

Не встигли жито-
миряни полегшено 
видихнути після ми-
нулого «транспортно-
го» виконкому, під час 
якого для підвищен-
ня вартості проїзду в 
електротранспорті не 
вистачило голосів, як 
6 вересня таки затвер-
дили нову ціну для 
пасажирів ТТУ.

Як повідомив заступник 
начальника управління тран-
спорту і зв’язку Житомирської 
міськради Валентин Васянович, 
усі підготовчі процедури про-
йдено, проведено громадські 
обговорення.

«Департамент економіки 
міської ради перевірив розра-
хунки, які надавало комунальне 
підприємство. Плановий тариф 
становить 4,05 гривень. На сьо-
годні пропонується встановити 
тариф 3 гривні в міському паса-

жирському електротранспорті».
Під час обговорення цьо-

го питання слово взяв екс-
заступник міського голови, 
який опікувався транспортом 
Житомира, Євген Демчик:

«За 2 тижні ми не побачи-
ли концепцію розвитку ТТУ. 
Ані управління транспорту, 
ані профільний заступник не 
надали план виходу з кризи. 
Підняти тариф на 1 гривню – 
сьогодні не вихід з кризи. 
80 мільйонів – це збитки цього 
року по роботі ТТУ».

Також Євген Демчик заявив 
про «відмивання» бюджетних 
коштів через фонд заробітної 
плати трамвайно-тролейбусно-
го управління. За його словами, 
починаючи з 2015 і до 2017 року 
фонд заробітної плати виріс 
удвічі: 2015 рік – 27 млн, 2016 
рік – 30 млн, 2017 рік – 54 млн.

У відповідь на це його «на-
ступник» – нинішній заступ-
ник міського голови з питань 
транспорту Дмитро Ткачук по-
відомив, що дана інформація є 
некомпетентною. Крім цього, за 
останні 3 роки кількість рухо-
мого складу нарощена, однак за 
цей час дуже здорожчала годи-
на роботи електротранспорту.

«У 2013 році було 71,50 грн/год, 
у 2015 при тому ж тарифі 

було 83 грн/год. Зараз, ста-
ном на І півріччя 2017 року, це 
91 грн/год», – повідомив Дми-
тро Ткачук. Крім того, за сло-
вами чиновників, управлінню 
катастрофічно не вистачає во-
діїв, тому підвищення проїз-ду 
вплине і на рівень їх заробітної 
плати. Обіцяють, що незаба-
ром водії тролейбусів і трам-
ваїв отримуватимуть 10 тисяч 
гривень. Варто відзначити, що 
на «загальній хвилі» зарплат-
ня піднялася і у директора 
КП «Житомиртранспорт» Іва-
на Фурлета – з 1 вересня вона 

складає 13,5 тисяч гривень. 
Хоча це підняття відбулося і 
до того, як піднялася вартість 
проїзду – усе ж цей «аукціон 
небаченої щедрості» виглядає 
досить підозріло. Співпадіння? 
Не думаємо...

У результаті члени виконко-
му більшістю голосів затверди-
ли підвищення вартості про-
їзду. Ті, хто має безпосереднє 
відношення до електротран-
спорту Житомира, свою част-
ку «покращення» вже відчули.  
А от коли ж це відчують пере-
січні містяни?

З 12 вересня кожен 
охочий може безпе-
решкодно підготу-
ватися до складання 
теоретичного іспиту 
з ПДР для отриман-
ня посвідчення водія 
у сервісних центрах 
МВС. 

На сайті Головного сервісного 
центру МВС оприлюднили нові 
питання тестів із варіантами від-
повідей, усі їх можна завантажи-
ти безкоштовно.

Окрім того, на сайті Головного 
сервісного центру МВС працює 
безкоштовний онлайн-тест, за 
допомогою якого кожен водій 
може перевірити власні знання. 

Він повністю відповідає реальним 
умовам складання теоретичного 
іспиту: триває 20 хвилин і склада-
ється з 20 питань, котрі система 
для кожного нового тесту генерує 
рандомно. Кількість спроб про-
йти тест є необмеженою.

«Новий сервіс викликав бум 
зацікавлення тисяч людей: за 2 
місяці на сайті зареєструвало-
ся 40 425 громадян. Загальна 
кількість спроб скласти тест – 
926 519, з них успішна кількість 
спроб – 251 668. Нові питання 
тестів з ПДР та вільний доступ 
до них – важливий перший крок 
у площині змін процесу складан-
ня іспиту для отримання посвід-
чення водія. Другим стане запро-
вадження фото- та відеофіксації 
практичної частини складання 
іспитів», – зазначив начальник 
Головного сервісного центру МВС 
Владислав Криклій.

Нагадаємо, нові тести пре-
зентували та запустили 1 липня 
2017 року. Оновлення теоретичної 
частини стало одним з важливих 
кроків впровадження якісних 
стандартів складання іспитів для 

отримання посвідчень водія. Те-
пер питання категоризовані, акту-
алізовані, сформульовані просто 
та логічно, не мають двох правиль-
них відповідей, супроводжуються 
зрозумілими ілюстраціями.

Житомирська влада 
знову «запустила руку» 
в кишеню до городян: тариф 
в електротранспорті подорожчав

Сервісні центри МВС вперше 
опублікували усі питання тестів з ПДР
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Швейцарія та німеччина інвестують 
в інтегрований розвиток Житомира

Оптом дешевше: 
у мерії розповіли, як 
зекономити на проїзді

Дмитро Соколов

Під час обговорен-
ня вартості проїзду 
в міському електро-
транспорті  6 вересня 
члени житомирського 
виконкому затвердили 
вартість проїзних, які 
допоможуть заоща-
джувати на проїзді.

Щоб бодай якось «підсолоди-
ти» ефект від підвищення вартості 
проїзду в електротранспорті на 1 
гривню (вже найближчим часом 
пасажири сплачуватимуть по 
3 гривні за поїздку), члени місь-
квиконкому затвердили нову вар-
тість проїзних, завдяки яким під-
вищення буде не таким відчутним.

«У залежності від обсягу ко-
ристування вартість разової по-
їздки буде диференційована. 
Якщо людина на свій електронний 
квиток поповнює 50 поїздок, то 
отримує 10% знижки. Для неї вже 
разова поїздка буде не 3 гривні, а 
2 гривні 70 копійок. Якщо пасажир 
поповнює на квартал проїзний 
квиток 150 поїздок, то для нього – 
17% знижки і це буде 2,5 грн. Не 
змінюється ні на копійку вартість 
безлімітних пакетів послуг, так зва-
них “старих” проїзних квитків», – 
пояснив заступник міського голови 
Дмитро Ткачук.

Вадим Єфремов

У Житомирі 11 ве-
ресня, у рамках про-
ведення Другого фо-
руму інтегрованих 
міст, організованого 
за сприяння німець-
кої урядової компанії 
GIZ, було відкрито 
«Інформаційний 
центр інтегрованого 
розвитку».

Цей проект створено у 
рамках міжурядової співпраці 
України та Німеччини. Його 
метою є розробка та впро-
вадження концепції інтегро-
ваного розвитку Житомира 
з урахуванням потреб усіх 
провідних сфер життя міста.

В офіційному відкритті 
центру взяли участь мер Жи-
томира Сергій Сухомлин, ди-
ректор проекту «Інтегрований 
розвиток міст в Україні» Матіас 
Брандт і відвідувачі форуму.

«Довгий шлях починається 
з маленького кроку. Користу-
ючись нагодою, я хочу подя-
кувати меру міста за надане 
приміщення, підряднику за 

проведену роботу та моїй ко-
манді в місті Житомир, яка 
показала високий рівень робо-
ти з організації інтегрованого 
розвитку міст», – поділився 
Матіас Брандт.

Привітання та слова вдяч-
ності висловив і мер Сергій 
Сухомлин: «Дякуємо нашим 
німецьким і швейцарським 
консультантам. Наша активна 
співпраця дасть поштовх для 
створення концепції інтегро-
ваного розвитку Житомира. 
Відкритий інформаційний 
центр сьогодні стане ”зоною 
збудження”, територія якої по-
шириться завдяки партнерам 
на все місто».

Крім того, Сергій Сухом-
лин оголосив проект-пере-
можець загальноміського го-
лосування демонстраційного 
проекту «Розвиток інтегрова-
них міст». Цим проектом стала 
«Водонапірна вежа» – один з 
найбільш упізнаваних сим-
волів Житомира. Створення 
культурно-інформаційного 
центру з оглядовим майдан-
чиком в історичній будівлі 
водонапірної вежі дозволить 
відновити її культурну та іс-
торичну цінність.

Керівниками офісу проекту 
«Інтегрований розвиток міст 
в Україні» у Житомирі стали 
Ірина Мілош і Марія Байда.

Леонід
ГроМік,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Щоб не придбати 
«кота в мішку»

Постійне питання не дає спокою 
автолюбителю, який бажає прид-
бати автомобіль – пробіг авто. Рік 
випуску, технічний стан і багато 
інших запитань, але пробіг – це 
стан двигуна на момент придбання 
і як тут не перевіряй, але дізнатись 
правду нелегко.

Мене особливо дивує, коли 
автомобілю, наприклад, 5 років, 
зовнішній і внутрішній стан чудо-
вий, а пробіг – 250 тисяч км. Це 
зменшує залишковий ресурс усіх 
вузлів і агрегатів.

При продажі автомобіля є дві 
зацікавлені особи, одна з яких 
хоче побільше грошей, розхва-
люючи авто, а друга – заплатити 
поменше, але придбати найкра-
ще. Ось тут і випливає «мудрість» 
продавця. Одометр (прилад, де 
відраховується пробіг) не може 
обдурити, а ось його володар 
(на щастя, не кожен) не завжди 
буває порядною людиною. Зміна 
показників механічного одометра 
здійснюється шляхом розбирання 
панелі і встановлення барабанів у 
необхідне положення, або обер-
танням у зворотному напрямку 
троса спідометра за допомогою 
підручних засобів. Ознаки втру-
чання в такому випадку – сліди, 
які неможливо не помітити, огля-
даючи одометр. Важко визначити 
пробіг у моделях із п’ятизначним 
одометром, де кожні 100 тис. км 
лічильник обнульовується . Після 
переходу на електронні лічильни-
ки змінити показники стало важче, 
та фахівці зробили прилад, який 
може залізти в «електронні мізки». 
Але при діагностуванні автомобіля 
зміна показників «випливає», бо 
результати пробігу зберігаються 
не тільки в пам’яті комбінації при-
ладів. Якщо цифри на одометрі 
і тестері не співпадають, щиток 
приладів або замінили, або по-
казники «скрутили».

Бажано придбати автомобіль, 
який обслуговувався на офіцій-
ному автосервісі і записи про 
проходження СТО зберігаються в 
сервісній книжці. Окрім того, іс-
нують непрямі докази великого 
пробігу – великий знос гальмівних 
дисків, затерте лобове скло, по-
мутнілі полікарбонатні фари та інші 
деталі. Будьте уважні, не дайте себе 
обдурити і пам’ятайте, що кожен 
водій, придбавши авто, одразу ж 
починає думати про його продаж 
і щоб не «схибити» в ціні.

КуточоК

ВоДІЯ

Вартість поїздок у електротранспорті Житомира
Вид 

проїзного квитка
Кількість 
поїздок

Термін дії, 
днів

Вартість, 
грн

Вид 
транспорту Обмеження

Пакет 10х1 10 30 29,00 електротранспорт
на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Пакет 30х1 30 30 85,00 електротранспорт
на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Пакет 50х1 50 30 135,00 електротранспорт
на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Учнівський х1* Необмежено календарний 
місяць 35,00 електротранспорт

на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Студентський х1** Необмежено календарний 
місяць 70,00 електротранспорт

на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Безліміт х1 Необмежено календарний 
місяць 140,00 електротранспорт

на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Корпоративний х1 100 30 280,00 електротранспорт без обмежень 
реєстрації

Пакет 90х3 90 90 230,00 електротранспорт
на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Пакет 150х3 150 90 375,00 електротранспорт
на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Учнівський х3* Необмежено 3 календарних 
місяці 100,00 електротранспорт

на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Студентський х3** Необмежено 3 календарних 
місяці 200,00 електротранспорт

на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Безліміт х3 Необмежено 3 календарних 
місяці 400,00 електротранспорт

на 1 особу (є затримка 
перед повторною 
реєстрацією)

Корпоративний х3 300 90 800,00 електротранспорт без обмежень 
реєстрації

* для учнів шкіл та інших загальноосвітніх навчальних закладів;
** для студентів денної форми навчання ВНЗ І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.
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Трансформація освіти: 
12 років за партою, конкурс для 
вчителів і «вибори» директора

Алла Гетьман

Парламент ухвалив 
новий закон «Про 
освіту». В уряді та 
Міносвіти заявляють, 
що новий закон пов-
ністю трансформує 
систему освіти. Які ж 
зміни у навчальному 
процесі чекають на 
українців у зв’язку із 
прийняттям ново-
го закону, дізналися 
журналісти «20 хви-
лин».

Вчитись будуть довше
Учні, які підуть у перший 

клас у 2018 році, будуть вчитись 
у школі 12 років. Профільність 
середньої освіти – ще одна но-
вація. Школа буде трирівневою: 
початкова – 4 роки, вводиться з 
2018 року, базова середня освіта – 
5 років (гімназії), вводиться з 2022 
року, профільна середня освіта – 3 
роки (ліцеї та заклади професій-
ної середньої освіти), вводиться з 
2027 року. Учень зможе обирати: 
навчатися в академічному ліцеї чи 
професійному коледжі. І зникне 
необхідність «зубріння» предме-
тів, які в професійній діяльності 
людині не знадобляться.

У законі прописано 10 ком-
петентностей для школярів. Це 
те, чим у процесі навчання має 
оволодіти учень: спілкування 
державною та іноземними мова-
ми, математична компетентність, 
загальнокультурна, екологічна, 
підприємливість, інноваційність, 
уміння навчатися упродовж життя.

Оцінювання знань  
та інклюзивна освіта

Державна підсумкова атеста-
ція буде введена для рівня базової 
середньої освіти. Учні молодшої 
школи також будуть тестуватися, 
але з моніторинговою метою.

У навчальних закладах від-
тепер викладатимуть виключно 
українською мовою. Учням і сту-
дентам національних меншин і 
корінних народів гарантується 
право на навчання рідною мовою. 
А для його реалізації створюва-
тимуться окремі класи.

Закон зобов’яже навчальні 
заклади створювати класи для 
учнів з особливими потребами, 
якщо виникне така необхідність, 
наприклад, на звернення батьків.

Хто призначатиме 
керівника

«Керівника навчального закла-
ду призначатиме засновник або 
уповноважений ним орган за ре-
зультатами конкурсного відбору 
та за контрактом не більш ніж на 
2 строки, що дозволить оновлю-
вати управлінські кадри», – роз-
повіла Аналітик Асоціації міст 
України, кандидат педагогічних 
наук Людмила Мозгова.

«Сам керівник навчального 
закладу за результатами кон-
курсного відбору призначатиме 
педагогічних працівників, а отже, 
самостійно формуватиме влас-
ну команду. Запроваджується до 
обов’язкової атестації педагогів 
проходження сертифікації (зов-
нішнє оцінювання компетентності 
вчителів). При цьому термін дії 
сертифіката становитиме 5 років, 
а сам педагог матиме протягом 
цього терміну щомісячну доплату 
у розмірі 20% посадового окла-
ду. Окрім того, освітянин, який 
успішно пройде сертифікацію, 
звільняється від атестації», – роз-
повіла Людмила Мозгова.

Вчителям  
піднімуть зарплату

Передбачено підвищення по-
садового окладу педагогічного 
працівника кожної наступної 
кваліфікаційної категорії на 
10%, надбавки за вислугу років: 
понад три роки – 10%, понад 10 
років – 20%, понад 20 років – 30%. 
А також посадовий оклад педа-
гогічного працівника найнижчої 
кваліфікаційної категорії сягати-
ме 9600 грн (хоча варто зауважи-
ти, що це питання на сьогодні 
потребує збалансування Держав-
ного бюджету).

За словами Людмили Мозго-
вої,  відтепер будуть оприлюднені 
критерії оцінювання освітньої ді-
яльності педагогів, що відповіда-
тимуть професійному стандарту. 
Адже до цього часу публікува-
лись лише критерії оцінювання 
знань школярів. Передбачено 
заборону залучати педагогічних 
працівників закладу до участі у 
релігійних та політичних заходах.

Відтак освітяни мають щоріч-
но планувати певну кількість часу 
на підвищення своєї кваліфікації 

(сукупно протягом 5 років – не 
менше 150 годин), що відповідає 
вимогам часу. Дотепер вони про-
ходили курси підвищення ква-
ліфікації усього, зазвичай, 1 раз 
на 5 років.

Автономія шкіл
Ухвалювати навчальні пла-

ни тепер буде сама школа. Але 
вони мають бути такими, щоб 
досягати результатів навчання, 
які формуватиме Міністерство. 
Уроки проводитимуть у формі 
гри, щоб учитель був частиною 
команди, а не «правителем».

Кожна школа буде зобов’язана 
звітувати про свою фінансову 
діяльність на сайті. Щоб гро-
мадськість в особі батьків та ме-
ценатів, зокрема, знала і могла 
контролювати, скільки і звідки 
надходять гроші та куди витра-
чаються.

Перевіряти навчальні закла-
ди тепер буде Агентство забез-
печення якості освіти, а не місцеві 
органи управління освіти, як це 
було досі.

«Вибори» директора
Директор матиме право очо-

лювати школу максимум дві 
каденції, по 6 років кожна. Оби-
ратиме директора на посаду спе-
ціальна незалежна комісія, куди 

увійдуть директори державних і 
приватних шкіл, громадські пред-
ставники, викладачі педагогічних 
вузів, представники районних 
державних адміністрацій.

Дитячі садки
Так само, як і приватні школи, 

дитячі садки відтепер працюва-
тимуть за принципом «гроші 
ходять за дитиною». Щоб отри-
мати гроші з бюджету на кожну 
дитину, заклад має обґрунтувати 
встановлену ним вартість навчан-
ня. При цьому закон передбачає 
обов’язкове охоплення дошкіль-
ною освітою дітей старшого до-
шкільного віку.

Мільярди на освіту
Проектом Закону передба-

чається, що держава забезпечує 
бюджетні асигнування на освіту в 
розмірі, не меншому 7% валового 
внутрішнього продукту (у попере-
дньому законі про освіту було 10%).

Основні пункти витрат на 
освіту: збільшення заробітної 
плати вчителям; запровадження 
12-річної програми для здобуття 
повної загальної середньої осві-
ти; проходження педагогічними 
працівниками державної серти-
фікації; проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання знань 
випускників по завершенні базової 

середньої освіти (додатково до вже 
діючого зовнішнього оцінювання 
знань по завершенні повної загаль-
ної середньої освіти); безкоштовне 
підвезення до місць навчання і 
додому дітей, які проживають у 
сільській місцевості і потребують 
підвезення; забезпечення гурто-
житками учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, які навча-
ються не за місцем проживання.

За підрахунками Мінфіну, на 
збільшення зарплат учителям пот- 
рібно 87 мільярдів гривень. А 
бюджет усієї освіти, за словами 
Міністра освіти Лілії Гриневич, – 
160 млрд гривень. Тому сертифі-
кація освітян та впровадження 
підсумкової атестації у середній 
школі проводитиметься не одно-
моментно, наголосила Міністр.

Тож, за словами експертів, 
можна скільки завгодно критично 
оцінювати нововведення, однак 
вони свідчать про свіжі європей-
ські тенденції в освітньому про-
сторі України, значне підвищен-
ня професійного та соціального 
рівня педагогів, створення нових 
якісних умов для здобувачів осві-
ти. Ну а як реформа буде втілена у 
життя, чи виправдає очікування її 
авторів на практиці – покаже час.

Матеріал підготований у 
рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector».
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З Житомира – літаком 
і задешево: у летовища 
є шанс стати лоукостером

Дмитро Соколов

В Україні розвива-
ється «повітряна ме-
режа» – національна 
авіакомпанія Катару 
Qatar Airways зайшла 
на український ринок 
і почала здійснювати 
рейси. На думку Мініс-
тра інфраструктури 
Володимира Омеляна, 
житомирський аеро-
порт має гарні пер-
спективи для розви-
тку та усі шанси стати 
лоукостером.

Для того, щоб залучити держав-
не фінансування на ремонт злітно-
посадкової смуги житомирського 
аеропорту, депутати місцевої місь-
кої ради 29 серпня прийняли її в 
комунальну власність.

Які перспективи у 
житомирського аеропорту?

«У всьому світі така практика: 
фактично, для лоукостерів оби-
рають другорядні аеропорти, які 
знаходяться на якомусь віддален-
ні від столиці і від великих міст. 
Тому Житомир може стати таким 
містом. І житомирський аеропорт 
може ідеально підійти під аеропорт 
для використання лоукостерами. 
Такий приклад – Кутаїсі, де ми були. 
На відстані 200 кілометрів від Тбі-
лісі знаходиться аеропорт, який 
використовується лоукостерами, 
де квиток до Лондона коштує 60 
євро. І дуже багато людей їдуть у 
цей аеропорт, щоб скористатися 
його послугами. У мене зараз не-
має конкретної дати, але у нас було 
дві зустрічі з главою бюджетного 
комітету Андрієм Павелко, були 
зустрічі з його першим заступником 
Омельченком. І вони підтвердили, 
що готові провести виїзне засідання 
і підняти питання про виділення 
грошей. На яких умовах – я поки 
сказати не можу», – розповів міський 
голова Сергій Сухомлин на брифін-
гу після позачергової сесії 29 серпня.

Оцінив місцевий аеропорт і 
Міністр інфраструктури України 

Володимир Омелян, відвідавши 
його 7 квітня поточного року.

«Найважливіше, що ми зараз 
запускаємо ринок авіаперевезень. 
Ми створюємо конкуренцію, Мі-
ністерство інфраструктури і Дер-
жавна авіаційна служба хочуть 
забезпечити рівний доступ усіх 
учасників ринку до польотів, щоб 
не було дискримінації. Подальші 
кроки – це, безумовно, здешевлен-
ня з боку аеропортів обслугову-
вання літаків, вартості пального, 
різних зборів, які застосовуються 
для того, щоб пасажири літали де-
шевше. Метою Міністерства інфра-
структури є перетворити авіацію 
з дорогого, елітного сегменту на 
загальнодоступне явище», – на-
голосив Володимир Омелян.

На думку Міністра, житомир-
ський аеропорт має гарний потен-
ціал, а саме місто є прикладом того, 
як місцева влада може розвивати 
регіональне літовище.

«Мені дуже приємно, що Жито-
мир зберіг свій аеропорт, на відміну 
від багатьох інших міст України, які 
розпаювали летовища і побудува-
ли незрозумілі котеджі. Ми маємо 
збережену злітну смугу, ми маємо 
чудовий новий термінал, роботи 
над яким завершуються, ми маємо 
гарну компанію, що вже базується 
в аеропорту – Yanair», - зазначив 
Володимир Омелян.

Qatar Airways в Україні –  
це маркер для багатьох 
інших міжнародних учасників 
ринку, зокрема й у сегменті 
лоукост перевезень

З 28 серпня національна авіа-
компанія Катару Qatar Airways 
почала здійснювати рейси з Укра-
їни. На фоні скандальної відмови 
від заходу на український ринок 
ірландського перевізника Ryanair, 
прихід катарців з боку влади пози-
ціонується як однозначна перемога.

Відповідно до публічних заяв 
представників Qatar Airways та мі-
ністерства, не виключене відкриття 
нових напрямків в Україну, збіль-
шення пасажиропотоку завдяки 
запуску перельотів двічі на день. 
Зараз компанія виконує рейс «До-
ха-Київ-Доха» сім разів на тиждень.

Міністр інфраструктури Укра-
їни Володимир Омелян розповів 
VoxConnector про те, що означає 
для України прихід катарського 
авіаперевізника і подальші плани 
міністерства в роботі з іноземними 
інвесторами.

«“Стрілка компасу” Міністер-
ства інфраструктури дивиться в 
бік світових компаній, – зазначає  
Міністр інфраструктури України 
Володимир Омелян – Я неодно-
разово наголошував, і це прин-
ципово, що ми орієнтуємося на 
компанії – світові лідери в різних 
галузях транспорту. Саме ті, які за-
дають напрямок розвитку світової 
транспортної та логістичної інфра-
структури, мають бути в Україні.

Ми маємо розуміти, що діяль-
ність компаній давно не обмежу-
ється однією окремою сферою. 
Якщо ми говоримо про світових 
портових операторів, то це не тіль-
ки нова філософія ведення бізнесу 
в Україні, розвиток потужностей 
терміналів, застосування новітніх 
технологій, переведення оперу-
вання в автоматичний режим, а 
й залучення додаткового вантажу, 
боротьба за міжнародні транспорті 
потоки, як результат – зміцнення 
позицій України у чорноморському 
басейні та нарощування Україною 
економічних та політичних м’язів. 
Тобто, прихід світового лідера за-
пускає цілий ланцюжок процесів, 
які зрештою виводять Україну на 
новий щабель розвитку. Це не ре-
форма step by step, це – можливість 
перестрибнути прірву.

Тому захід таких компаній як 
Qatar Airways, Ryanair, Hutchison 
ports, DP World, General Electric – 
це не тільки динамічний розвиток 
транспортних секторів, а й великий 
здобуток для України в цілому».

Що стосується безпосередньо 

Qatar Airways, то, за словами Мініс- 
тра, це авіакомпанія номер один 
у світі за рівнем сервісу і безпеки. 
Це – маркер для багатьох інших 
міжнародних учасників ринку, 
зокрема й у сегменті лоукост пере-
везень, що в Україні можна і треба 
працювати.

«Щодо ситуації з Ryanair, буде-
мо відвертими: Ryanair міг полетіти 
з України вже цієї осені. Міністер-
ство доклало для цього всі можливі 
і неможливі зусилля. Але здолати 
монополію та корупцію, які зро-
щувалися роками, не так просто. 
Просто шкода, що через диктатуру 
декількох людей, які звикли “качати 
свої права” на ринку, Україна і укра-
їнці втрачають час і гроші, – нарікає 
Володимир Омелян. – Так, угоду 
з Ryanair не вдалося підписати з 
першої спроби, але буде друга і нас-
тупні, якщо це буде потрібно. Бо 
Ryanair – це не тільки найбільший 
і найдешевший лоукост перевізник 
Європи, це – зовсім інша картинка 
внутрішніх і зовнішніх авіапереве-
зень в Україні за три-п’ять-десять 
років. І боротьба йде саме за це».

Прем’єр-міністр України Воло-
димир Гройсман висловився одно-
значно: переговори з Ryanair мають 
бути поновлені, а угоду підписано. 
Міністр інфраструктури України 
Володимир Омелян стверджує:

«Поки я бачу симуляцію пере-
говорного процесу і затягування 
часу. Але Ryanair буде в Україні, 
вірю, що вже наступного року. 
Бо часи, коли “хто був ніким, той 
стане всім” і диктуватиме всім, як 

жити і куди та як літати, минули. 
Тільки розвиток ринку, чесна кон-
куренція – дорога для України в 
розвинений світ».

Також посадовець зазначив, що 
у багатьох аеропортів України дуже 
непогані перспективи розвитку.

«Динамічно розвивається ае-
ропорт Львову, мають хороші пер-
спективи аеропорти Одеси, Харко-
ва, Рівного, Вінниці, Запоріжжя, 
Житомира і навіть Чернівців, звід-
ки, як виявилося, переліт до Венеції 
триває годину з чимось, – ділиться 
Володимир Омелян. – Так, кожен 
аеропорт має свої проблеми і по-
треби, але кожне запитання має 
свою відповідь. Хотілося б, щоб 
лоукости авіакомпанії були при-
сутні саме в регіонах, це стало б 
стимулом для розвитку туризму 
в Україні, а також дало б нашим 
громадянам можливість вільно по-
дорожувати світом».

За словами Міністра інфра-
структури, бюджетні авіакомпанії 
уже потроху літають із регіональ-
них аеропортів, і це лише початок. 
«Цього року станом на серпень ми 
маємо зростання пасажиропотоку 
уже понад 30% у порівнянні з циф-
рами минулого року. Тобто, ринок 
розвивається стрімко і незабаром 
настане момент, коли саме ринок 
диктуватиме свої правила, а не гра-
тиме за чужими. І цей момент, на 
щастя, невідворотний», – підсуму-
вав Володимир Омелян.

Матеріал підготований у 
рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector»



9 Середа, 13 вересня 2017www.20minut.ua Спорт

�� «Полісся» (Ставки) – 
«Авангард» (Новоград-Волин-
ський) – 7:0

�� «Звягель» (Новоград-Во-
линський) – «Полісся» (Город-
ниця) – 0:2

�� «Фортуна» (Андрушів-
ка) – «Мал» (Коростень) – 3:3

�� ФК «Бердичів» – СК «Ко-
ростень» – матч перенесено

�� «Будівельник» (Граніт-
не) пропускав тур

роС-Чемпіонат Житомирської 
області. 12-й тур

Спортивне свято 
відбулось у селі Ста-
нишівці Житомир-
ського району, де 
оновлений стадіон но-
сить ім’я засновника 
місцевого футбольно-
го клубу та колишньо-
го, нині покійного, 
очільника Державної 
служби охорони Жи-
томирщини.

Поліцейські охорони вшану-
вали пам’ять колеги та спортсме-
на перемогою у турнірі.

Перший турнір з футболу 
пам’яті П.Ю. Базюка відбувся 
9 вересня у день 401-ї річниці 
від дня заснування с. Стани-
шівки.

У перших змаганнях взяли 
участь чотири футбольні ко-

манди: «Станишівка», «Поліція 
охорони», «Полісся», «Аміко». 
У результаті запеклої боротьби 
до фіналу вийшли ФК «Поліція 
охорони» та ФК «Полісся».

Фінальна гра була динаміч-
ною. З рахунком 3:0 поліцейські 
отримали переконливу перемогу 

та присвятили її своєму колиш-
ньому керівнику.

За словами синів Петра Ба-
зюка, відтепер чемпіонат відбу-
ватиметься щороку. Вони спо-
діваються, що свої спортивні 
досягнення демонструватимуть 
все більше команд.

Поліцейські охорони здобули 
перемогу у змаганнях з футболу

Минулими вихід-
ними, 7-10 вересня 
2017 року у Тернополі 
відбувся відкритий 
осінній чемпіонат 
України з велоспорту 
серед дівчат. 

Житомирську область на цих 
змаганнях представляла спортс-
менка ОШВСМ Тетяна Ященко.

Тетяна Ященко перемогла 
в індивідуальній гонці на час 
та гонці критеріум. В індиві-
дуальній груповій гонці Тетяна 
посіла 3 місце.

Загалом перегони у Терно-
полі зібрали рекордну кількість 
учасників – 230 чол. із 32 команд 

з усієї України змагались за титул 
переможця. Вперше змагання 
можна сміливо називати між-

народними, адже участь в них 
взяли команди із Молдови та 
Білорусі.

Минулими вихід-
ними, 7-10 вересня, у 
Білгороді-Дністров-
ському відбулися од-
разу два змагання  
з самбо.

А саме: Кубок України се-
ред молоді з боротьби самбо та 
Всеукраїнський турнір пам’яті 
основоположника українсько-
го самбо Романа Школьнікова 

серед дорослих.
Обидва заходи проводяться 

за трьома видами програми – зі 
спортивного самбо у чоловіків і 
жінок, а також з бойового розділу.

У змаганнях серед юнаків і дів-
чат (до 18 років) у рамках Кубку 
України в командному заліку пе-
ремогу святкувала збірна Одеської 
області, другими були представ-
ниці Харківської області, трійку 
лідерів замикає збірна Києва.

У здобутку житомирян – дві 
бронзові медалі.

Юнаки (спортивне самбо)
�� До 60 кг

V місце – Дмитро Тисько (Жи-
томир «Динамовець»)

�� До 75 кг
ІІІ місце – Артем Женжеруха 

(Житомир «Динамовець»)
�� До 81 кг

VІІ місце – Вадим Лось (Кор-
стишів КУ ДЮСШ)

Юнаки (бойове самбо)
�� До 81 кг

ІІІ місце – Вадим Лось (Кор-
стишів КУ ДЮСШ).

Житомирянка Тетяна Ященко 
виграла золото на осінньому чемпіонаті 
України з велоспорту

Житомиряни виграли медалі на кубку 
України серед молоді з боротьби самбо

�� «Полісся» (Олевськ) – «Те-
терів» (Чуднів) – 2:1

�� «Зоря-Енергія» (Романів) – 
«Звягель-2» (Новоград-Волин-
ський) – 0:0

�� «Авангард-2» (Новоград-
Волинський) – «Зоря» (Вруб-

лівка) – 1:1
�� «Керамік» (Баранівка) – 

«Дангард» (Тетерівка) – 3:0
�� «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 

«Оріон» (Нова Борова) – 3:1
�� «Україна» (Радовель) – «Тех-

нічний ліцей» (Черняхів) – 2:4

рос-Першість Житомирської 
області. 15-й тур

Турнірна таблиця станом на 9 вересня

Турнірна таблиця станом на 9 вересня

�� «Бердичів» – «Іскорос-
тень» – 0:3

�� «Полісся» (Житомир) – 
«Граніт» (Черняхів) – матч 
перенесено

�� «Попільня» – «Авангард» 
(Новоград-Волинський) – 0:1

�� «Еней» (Романів) – «Фа-
нат» (Пулини) – матч перене-
сено

�� «Іршанськ» – «Аміко» 
(Андрушівка) – 1:0

�� «Тетерів» (Чуд н ів) – 
«Явір» (Потіївка) – 0:2

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 17 тур

Турнірна таблиця станом на 10 вересня

№ Команда І В Н П М О
1 «Авангард» (Новоград-Вол.) 16 12 3 1 36-9 39
2 «Іскоростень» 17 10 2 5 31-24 32
3 «Полісся» (Житомир) 16 8 5 3 21-9 29
4 «Тетерів» (Чуднів) 16 8 2 6 29-21 26
5 «Явір» (Потіївка) 17 7 4 6 26-25 25
6 «Граніт» (Черняхів) 15 7 3 5 13-12 24
7 «Попільня» 17 6 5 6 14-15 23
8 «Аміко» (Андрушівка) 17 5 6 6 13-15 21
9 «Іршанськ» 16 5 6 5 16-20 21

10 «Еней» (Романів) 16 3 4 9 7-16 13
11 «Бердичів» 17 2 3 12 16-34 9
12 «Фанат» (Пулини) 16 1 5 10 9-30 8

№ Команда І В Н П М О
1 «Полісся» (Ставки) 11 9 0 2 28-6 27
2 «Полісся» (Городниця) 11 8 1 2 24-8 25
3 «Мал» (Коростень) 11 6 2 3 16-16 20
4 СК «Коростень» 10 6 1 3 18-9 19
5 «Будівельник» (Гранітне) 10 3 3 4 15-18 12
6 «Звягель» (Новоград-Вол.) 11 2 2 7 11-19 8
7 «Авангард» (Новоград-Вол.) 10 2 2 6 8-20 8
8 «Фортуна» (Андрушівка) 11 2 2 7 13-26 8
9 ФК «Бердичів» 9 1 3 5 7-18 6

№ Команда І В Н П М О
1 «Технічний ліцей» (Черняхів) 15 12 1 2 44-15 37
2 «Тетерів» (Чуднів) 15 12 0 3 41-15 36
3 «Полісся» (Олевськ) 15 9 2 4 27-20 29
4 «Зоря-Енергія» (Романів) 15 8 3 4 28-24 27
5 «Керамік» (Баранівка) 15 8 0 7 46-24 24
6 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 15 7 3 5 29-22 24
7 «Дангард» (Тетерівка) 15 7 2 6 24-25 23
8 «Оріон» (Нова-Борова) 15 3 4 8 15-28 13
9 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 15 3 3 9 15-42 12

10 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 15 3 4 8 15-23 10
11 «Україна» (Радовель) 15 2 3 10 19-41 9
12 «Зоря» (Врублівка) 15 2 3 10 14-38 9
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Від Риму до Мехіко. Найкращі туристичні 
напрямки світу для подорожей у вересні

Алла Гетьман

У Житомирі 10 ве-
ресня відбувся другий 
Космічний напівмара-
фон, головним спонсо-
ром якого вкотре стала 
компанія «Кромберг 
енд Шуберт».

Минулого року, коли компа-
нії був лише рік, у рамках космо-
марафону відбувся корпоратив-
ний забіг, у ньому взяли участь 3 
працівники заводу. Цього ж року 
кількість учасників від компанії 
значно зросла.

Іноземне підприємство «Кром-
берг енд Шуберт Україна» ніколи 
не стоїть осторонь культурного 
життя міста, тож постійно бере 
активну участь у святкових при-
готуваннях, а також проведенні 
заходів до Дня міста.

«Цього разу ми взяли участь у 
марафоні не лише силою, а й кількіс-
тю, саме так, як ми це робимо у себе 
на підприємстві. Загалом у космо-
марафоні взяла участь 71 людина, це 
працівники різних категорій. Троє 
дівчат від компанії стали учасниця-
ми корпоративного забігу. Дистан-
цію у 21,5 км подолали 21 працівник 
заводу. Всі живі, здорові, тому що 
всі спортивні, в основному це були 
футболісти, які досягають успіхів 
на "своїй ниві". Наша компанія зав-
жди підтримує таку ініціативу, ми 
формуємо громадянське суспіль-
ство, адже ми – команда. Золоту ж 
середину, дистанцію у 5 км, здола-
ла найбільша кількість працівників 
(47 чоловік). Усі вони мають різний 
рівень підготовки, втім впевнені – всі 
добіжать, отримають задоволення, 
покажуть, що Кромберг – це сила і 
приклад для житомирян, що потріб-
но бути активними, спортивними і 
підтримувати свою команду», – заз-
начила піар-менеджер  компанії 
«Кромберг енд Шуберт Україна» 
Ольга Воєвуцька.

Учасники космічного напівмара-

фону своїх емоцій не стримували. 
Тому із величезним задоволенням 
поділились з журналістами «20 хви-
лин» своїми враженнями.

«Я пробіг 21 км за 1 годину 55 
хвилин. Вирішив пробігти, бо ще ні-
коли не долав такої дистанції, навіть 
10 км ніколи не бігав. Взагалі граю в 
футбол від нашого заводу, на роботі 
такі ініціативи охоче підтримують, 
а ми з колегами з радістю беремо 
в них участь», –  розповів учасник 
марафону В’ячеслав Гайдай.

Представники влади подяку-
вали партнерам за підтримку. Ка-
жуть, що другий напівкосмічний 
марафон зібрав багато спонсорів. І 
це свідчить про те, що вага спорту 
й таких масових заходів зростає 
не тільки серед населення, але й 
серед представників бізнесу.

«Нам дуже приємно, що до нас 
доєдналися генеральні, офіційні іно-
земні партнери, такі як ”Кромберг 
енд Шуберт”. Це компанії європей-
ського рівня, для яких підтримка 
спорту є однією із пріоритетних 
соціальних складових. Вони підтри-
мали нас не тільки щодо призів і ма-

теріально, але й участю у марафоні 
своїх команд. І оргкомітет космічного 
напівмарафону неймовірно вдячний 
їм за цю підтримку», – зазначила на-
чальник управління сім’ї, молоді та 
спорту Житомирської міської ради 
Ірина Ковальчук.

Також Ольга Воєвуцька додала: 
«Окрім того, що ми отримуємо 
насолоду від спортивного свята, на 

космомарафоні у нас є концепція. 
І полягає вона в тому, що наша 
компанія стартує з новим про-
ектом. З листопада місяця цього 
року компанія запускає новий 
проект, який відкриває 800 ро-
бочих місць. Тому вже зараз ми 
несемо із собою цю презентацію 
в люди, запрошуючи їх на роботу 
до активної, чудової команди».

Вересень – це час, 
коли на вулиці ще 
тепло, але натовпи 
туристів вже менші. 
Ідеальний період для 
відпустки і подоро-
жей.

Ще одна особливість подоро-
жей у вересні – приголомшливе 
яскраво-жовте і червоне листя 
на деревах. Тому перший місяць 
осені доречно провести в одному 
з найкрасивіших національних 
парків світу.

Якщо ви хочете поніжитися 
на сонці та скупатися, є куточки 
планети, куди не доходить осін-
ній холод.

Ось добірка найкращих ту-
ристичних напрямків для подо-
рожей у вересні.

Рим, Італія
Рим – це місто, яке найкраще 

досліджувати пішки, оскільки во-
сени він особливо гарний. Сміливо 

вирушайте дивитися на величну 
архітектуру та інші пам’ятки іта-
лійської столиці.

Портленд, Мен, США
До вересня натовпи туристів 

вже залишають Портленд, ціни 
на відпочинок знижуються, але 
погода залишається, як і раніше, 
теплою. Приїхавши до Портлен-
ду, ви можете розкрити для себе 
гастрономічну сторону міста – 

спробувати роли з лобстерами, 
морозиво з лосбтером, картоплю 
фрі та інші снеки в місцевому рес-
торанчику Duckfat, смачну каву 
й випічку.

Сан-Дієго, Каліфорнія, США
Ще одне місто для гастро-

номічного туризму. Тут можна 
спробувати рибні тако, устриці, 
пончики та багато іншого. У 30 
хвилинах їзди від Сан-Дієго роз-

ташована Тіхуана – прикордонне 
мексиканське місто, де вас зди-
вують старовинна і сучасна ар-
хітектура, смачна вулична їжа і 
недорога текіла.

Париж, Франція
Париж чудовий у будь-яку 

пору року. У вересні тут тепло, 
спокійно і красиво. У Парижі чу-
дова архітектура вузьких вуличок, 
багато музеїв, галерей, ресторанів 
і затишних кав’ярень з найкращи-
ми круасанами.

Катскілл, Нью-Йорк, США
У вересні листя на деревах 

Катскілла наливаються фарбами, 
люди приїжджають сюди, щоб 
насолодитися краєвидами та по-
вітрям гір, влаштувати пікнік і 
розслабитися.

Національний парк 
Йеллоустоун, США

Цей біосферний заповідник 
входить до Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Парк простягається 
уздовж штатів Вайомінг, Монтана 

і Айдахо. На величезній території 
парку знаходяться річки, озера, 
каньйони і печери. Якщо хоче-
те відпочити душею і тілом, вам 
дійсно сюди.

Мехіко, Мексика
У вересні варто відвідати і Ме-

хіко. Оглянути собори і палаци, 
музеї і древнє місто ацтеків, на-
солодитися пікантною вуличною 
їжею, теплою, сонячною погодою.

Тбілісі, Грузія
Столиця Грузії – обов’язковий 

туристичний пункт для любителів 
архітектури. Тут можна насолоди-
тися як європейською, так і азіат-
ською архітектурою, перською, ра-
дянською та сучасною. Крім краси 
будівель, в Грузії вас порадують 
чудовою їжею та вином.

Гуаякіль, Еквадор
Еквадор завжди приваблював 

любителів природи. На березі 
Тихого океану в цій країні роз-
ташувалось місто Гуаякіль, де у 
вересні проходить унікальний 
ярмарок бананів.

Компанія «Кромберг енд Шуберт» 
вдруге підтримала Космічний 
напівмарафон у Житомирі
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день Житомира – 2017: 
післямова до свята

Микола Корзун

У понеділок, 11 ве-
ресня на сайті Жито-
мирської міської ради 
з’явилося звернення 
мера Житомира Сер-
гія Сухомлина. Як і 
годиться, міський го-
лова подякував жито-
мирянам за активну 
участь у святкування 
Дня міста.

На його думку, успішно від-
значити 1133-й день народжен-
ня Житомиру допомогла «наша 
дружна і сильна команда», а та-
кож – спонсори та меценати, які 
змогли профінансувати більшість 
заходів святкової програми. Мер 
також відзначив, що «свідомість 
житомирян із кожним днем зрос-
тає». Треба відзначити – свято у 
Житомирі видалося масштаб-
ним і багатоплановим. Фактично 
аж три дні центральна частина 
міста гриміла від музики, танців, 
виступів співаків, оркестрів, а на 
завершення вулицями Житомира 
пробіглося із тисячу житомирян 
і гостей міста.

Яке ж це свято –  
без туалету?

Свято святом, але не забувай-
мо, що святкові заходи традиційно 
влаштовуються не лише для того, 
щоб люди погуляли та розвіялися 
від щоденних проблем. Значною 
мірою День міста має стати сим-
волом і підсумковим рубежем тих 
успіхів, яких місто домоглося за 
рік. У Житомирі про такі успіхи 
важко говорити. Навіть плитку до-
класти вздовж тротуарів централь-
ної частини міста і привести вули-
цю Михайлівську до зразкового 
порядку у житомирської влади не 
вистачило часу чи вміння. Не встиг 
порадувати житомирян і звукоко-
льоровий фонтан на Михайлів-
ській, який збудовано за участі 
підприємця з Італії. Те, що фонтан 
запрацює вже ближче до пори 
«золотої осені», не применшує зна-
чимості його появи, але важливо 
наголосити на тому, що влада (і 
особисто Сергій Сухомлин) за-
позичив погану звичку обіцяти і 
вчасно не виконувати. Адже мер 
ще два тижні тому говорив, що 
«фонтан на Михайлівській буде 
до Дня міста, якщо не завадить 
погода». Погода просто зглянулась 

над Житомиром, як напередодні 
свят, так і у дні його проведення. 
Але фонтану досі немає.

Черговий день народження 
Житомира продемонстрував го-
строту ще однієї проблеми, про 
яку всім відомо, але до її вирішен-
ня ніхто поки що не береться. Це 
проблема туалетів. Зазвичай, 
коли планують реконструкцію 
вулиці, яка є візитівкою міста, 
про туалети згадують ледь не в 
першу чергу. У нас, у Житомирі, 
чомусь не так. Михайлівську вже 
майже відремонтували і щодня 
тут збираються тисячі людей. І 
ось тут про вбиральні варто було 
б подумати заздалегідь. Адже так 
звані біотуалети, які встановлені 
навпроти будівлі «Смоленська», не 
вирішують  важливої для городян 
проблеми. Скажемо більше – вони 
лише підкреслюють її гостроту і 
часто додають неприємних запахів 
і вражень. Те ж саме стосується 
іншого шматочка «громадського 
простору» Житомира. Там, де за-
звичай встановлюють сцени, роз-
трушують сіно чи солому (цього 
разу обійшлося) і влаштовують 
фестивальні частування. Знову ж 
таки, шість чи навіть десять біоту-
алетів, встановлених на одному із 
тротуарів, рятують лише тих, хто 
встиг першим.

Але із туалетами у Житомирі 
здавна не складається. І, хтозна, 
наскільки швидко та оперативно 
відреагує влада на очевидну проб- 
лему, яку можна визначити як 
магістральну у міському побуті. 
Для цього можна навіть не про-
водити опитування житомирян, 
яке влада Житомира збирається 
організовувати стосовно органі-
зації «наступних загальноміських 
свят». Хтозна, чи дослухаються ни-
нішні керманичі міста і до того, 
що так звана «культурна версія» 
Дня Житомира, проведена вже 
вшосте, не вельми гармонічно 
виглядає посеред міської площі. 
Адже балет, навіть у сучасному 
його «прочитанні», мистецтво до-
статньо елітарне і вимагає певної 
обстановки. А музично-драматич-
ний театр, чи навіть літній театр 
«Ракушка», дозволяють насоло-
джуватися «Лебединим озером» у 
набагато кращих умовах, ніж тоді, 
коли добірне товариство розмісти-
лося у так званій «vip-зоні», а інші 
городяни, які не мають відповід-
ного статусу, змушені спостерігати 
за «лебедями» навстоячки. 

Минуле свято потішило ще 
однією церемонією, яку назвали 
«Гордість міста». Без сумніву, жи-
томиряни мають пишатися тими 
людьми, які внесли до скарбниці 
Житомира найбільше «слави» та 
реальних успіхів. Однак «гордість 

міста» визначається здебільшого 
самими житомирянами, а не лише 
симпатіями чиновників,  які на-
зивають лауреатів у тих чи інших 
номінаціях. Цьогоріч якраз у про-
цесі визначення «гордості» вияви-
лися певні недоречності, про які 
городяни дізнавалися вже після 
проведення самої церемонії. До 
речі, облаштованої досить май-
стерно і з мистецьким смаком. Вза-
галі, маємо зауважити, що чимало 
заходів, що входили до святкової 
програми, були гарно організовані 
і пройшли, як кажуть, «на ура». 
Зокрема, житомиряни ледь не 
в один голос відзначили чудове 
шоу за участі кращих військових 
оркестрів України. Так само ор-
ганічно та довершено виглядало 
свято «Житомирської вежі», яке 
проходило біля обласної філар-
монії. Тут національно-культурні 
товариства, місцеві  літератори, 
краєзнавці, музиканти  зуміли 
створити атмосферу домашньо-
го затишку, щирості та єднання.

Для молоді дуже важливим 
«пунктом» відзначення Дня міста 
традиційно вважається концерт 
популярних  естрадних «зірок». 
9 вересня на майдан Корольова, 
де було встановлено головну сцену 
свята, прийшло більше 10 тисяч 
житомирян. Концерт за участі по-
пулярних співаків був насправді 
гарним, досконалим і вдовольнив 
мистецькі очікування більшості 
житомирян. Щоправда, як завжди 
після таких дійств, центральна 
частина міста перетворюється 
на гігантський смітник. Дехто 
зауважує, що такі ж картини із 
купами сміття можна побачити 
і у європейських містах під час 
фестивалів чи великих шоу. Що 
думають із цього приводу жито-
мирські комунальники, яким дове-
лося працювати дві ночі поспіль, 
ми не можемо точно сказати, але 
здогадуватися можемо.

Чому марафон у Житомирі 
вважається космічним?

Цікавим заходом мистецько-
спортивної програми став і косміч-
ний напівмарафон, який проходив 
у завершальний святковий день – 
10 вересня. Вулицями міста цьо-
го дня бігали як видатні майстри 
марафонського бігу, так і спортс-
мени-початківці. Знову, як і торік, 
учасником 5-кілометрового забігу 
став мер міста Сергій Сухомлин. 
Цього разу мер Житомира зумів 
правильно розрахувати свої сили і 
у компанії з віце-прем’єром Уряду 
України Геннадієм Зубком прибув 
до фінішу без пригод. Своєрідною 
«родзинкою» марафонської прог- 
рами стала поява серед бігунів 

народного депутата України Бо-
рислава Розенблата. Борислав 
Соломонович виглядав бадьоро, 
але особливу привабливість його 
постаті створював електронний 
браслет, який нагадував житоми-
рянам про те, що нардеп перебу-
ває під наглядом правоохоронців. 
Житомиряни були вражені за-
бігом марафонців, хоча лунало 
чимало думок, що трасу для про-
бігу можна було обрати таким 
чином, щоб не блокувати життя 
Корбутівки, яка залишилася «від-
різаною» від центру міста ледь не 
на півдня. Ще один подив викли-
кає сама назва спортивної події. 
Чому напівмарафон у Житомирі 
називають космічним? На це пи-
тання аргументовано відповісти 
досі ніхто не може. Адже жод-
ного стосунку до космонавтики 
(ніж лише факт народження у 
Житомирі Сергія Корольова), міс-
то над Тетеревом не мало і нині 
не має. То чому ж напівмарафон 
називається космічним?

Свято міста:  
чи не занадто дорого?

Таких запитань і зауважень 
до майбутніх святкувань може 
бути як завгодно багато. Адже, 
хто б і що не говорив про вдале 
і масштабне свято, у громади 
міста «виринає» своє питання: 
скільки грошей довелось ви-
тратити на його організацію? І 
тут навіть побіжного погляду на 
програму триденних святкувань 
достатньо, щоб сказати – коштів 
на День Житомира у 2017-му році 
пішло багато. І лік йде на міль-
йони гривень. Можна передбачи-
ти  аргументацію чиновників із 
мерії Житомира: вони скажуть, 
що до більшості заходів долу-
чилися спонсори та меценати, 
яких у Житомирі достатньо 
для організації свята будь-якого 

масштабу. Цілком можливо, що 
так воно є насправді. Але чому 
ж тоді міська влада не залучає 
меценатів і спонсорів до вирі-
шення цілого ряду гострих про-
блем міського життя? Скажімо, 
плитку на тротуарах центральної 
частини Житомирі можна було 
б спокійно встелити за спільні 
кошти міського бюджету та при-
ватного бізнесу. І тоді із міського 
бюджету на «плитку» пішло б 
не 30 мільйонів, а наполовину 
менше. А економія у 15 мільйонів 
гривень – це вартість оснащен-
ня всіх житомирських шкіл 
сучасним інтерактивним об-
ладнанням. А суми для оплати 
концертів, виступів, парадів за 
участі якомога більшої кількос-
ті всіляких «зірок» були б куди 
меншими, якби програму свята 
вмістити лише в один день. Адже 
це День міста, а не тиждень чи 
декада Житомира, упродовж якої 
влада банально забавляє меш-
канців міста, вважаючи сам про-
цес своїм найбільшим успіхом.

Свято буде справжнім, коли 
Україна стане мирною країною 
і не втрачатиме на фронті своїх 
синів. Свято буде величним, коли 
спортивні змагання будуть про-
ходити на сучасних стадіонах, а 
не на вулицях. Свято буде народ-
ним, коли участь у ньому брати-
муть самі житомиряни, а не лише 
прибулі зі столиці заробітчани-
«зірки». Адже ніде правди діти, 
учасниками урочистостей і  гля-
дачами святкових виступів були 
не більше 15- 20 тисяч городян, 
у той час коли основна частина 
житомирян переймалася зовсім 
іншими турботами. Земними, 
грибними та іншими заняттями, 
які забезпечують їм хоча б про-
довольчу безпеку. Адже зрозумі-
ло, що людям потрібні не лише 
видовища, але й хліб. А з цим у 
нас – сутужно.
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Сучасна каналізаційна 
система в приватному бу-
динку – це комплекс кана-
лізаційного обладнання, 
комунікацій та інженерного 
обладнання, трубопроводів, 
вигрібних ям, септиків. 

Якщо каналізацію правильно спроек-
тувати, врахувати всі вимоги і правильно її 
експлуатувати, то вона стане запорукою ком-
форту та затишку в приватному будинку або 
на дачі. І навпаки – зневажливе ставлення 
до будівництва каналізації може призвести 
до помилок, які, своєю чергою, матимуть 
сумні наслідки – засмічення і часті чищення. 
Тож фахівці розповіли, як уникнути таких 
наслідків.

Загальні принципи  
і правила побудови

Автономна каналізація будується і пра-
цює так само, як і міська мережа. Стічні 
води, що утворюються у будинку, повинні 
збиратися в один трубопровід і виводитися 
у септик або вигрібну яму. Далі брудна вода 
кілька разів очищається і скидається в грунт. 
Або ж витрачається на господарські цілі. 
Виходячи з цього, неважко зрозуміти, що 
схема домашньої каналізації дуже проста. 
Від кожного споживача води (кран, змішу-
вач, душ) потрібно прокласти труби, які 
під’єднуються до загального стояка. Загальна 

каналізація відводить стічні води у септик, 
який слугує для очищення води.

Будь-яка каналізація складається з двох 
частин:

1. Внутрішня мережа – це внутрішня 
ПВХ труба та сантехнічні прилади.

2. Зовнішня мережа – такий самий тру-
бопровід, фільтруючі колектори і септик 
(вигрібна яма), яку розташовують на ділянці 
поза будинком.

З чого складається схема системи каналі-
зації, і як її скласти своїми руками для при-
ватного будинку? Просту схему каналізації 
можна розробити і самостійно – для цього 
вистачить знання будівельних правил та 
СНiП. Більш складні системи каналізації 
вимагають участі професіоналів, бо навіть 
невеликий прорахунок викличе серйозні 
проблеми.

Стандартна спрощена схема каналізації 
містить в собі один загальний стояк, трубо-
провід по елементам каналізації, зовнішній 
трубопровід і резервуар.

Як правильно спланувати  
і скласти схему

В одноповерховому будинку кухня і 
санвузол повинні знаходитися поруч, і 
якомога ближче до місця виведення ка-
налізаційних стоків на вулицю. У дво-
поверховому будинку туалет повинен 
знаходитися на кожному поверсі, тож 
приміщення з підвищеною вологістю кра-
ще розташовувати одне над одним, щоб 
всі труби зручніше було «підключати» 
до загального стояка. Розводка внутріш-

ньої каналізації повинна мати якомога 
менше з’єднань, розв’язок і стиків. При 
будівництві дво - або триповерхового ко-
теджу з декількома ванними кімнатами, 
туалетами, басейном, джакузі та іншими 
принадами цивілізації, потрібно застосо-
вувати складнішу схему каналізації. Може 
знадобитися встановлення декількох сеп-
тиків, кількох загальних каналізаційних 
стояків, і навіть насосної станції. Тому 
для такої складної роботи необхідно на-
ймати фахівців. 

Перед розробкою проекту потрібно 
звернути увагу на такі пункти:

1. Як вода подається до будинку – з 
центрального водопроводу або з колодязя 
(свердловини).

2. Які сантехнічні прилади, і в якій 
кількості будуть встановлюватися в бу-
динку.

3. Де планується будувати септик (ви-
грібну яму).

4. Клімат у цій місцевості – кількість 
опадів за рік та помісячно, сезонні пере-
пади температури, тощо.

5. Як буде очищатися септик – самостій-
но або за допомогою асенізаційної техніки. 
Організація під’їзних шляхів до септика.

Якщо схема каналізації і водопроводу 
для будинку складена правильно і грамот-
но, то в неї повинні входити такі пункти:

1. Схема каналізації приватного бу-
динку з зазначенням всієї розводки, з 
кількістю і розмірами матеріалів.

2. Схема розташування каналізаційних 
труб і стояків.

3. Мають бути вказані повороти в сис-

темі каналізації.
4. Місця знаходження ревізійних коло-

дязів та колекторів у зовнішніх каналіза-
ційних мережах.

5. Місця знаходження насосів.

Внутрішні мережі каналізації
Побудова і розміри внутрішньої мережі 

каналізації в будинку визначаються розмі-
рами приміщень і взаємним розташуван-
ням споживачів води. До каналізації треба 
підключити всі об’єкти, де зливається вода 
в будинку – мийки, душ, біде, раковини, 
ванни, пральну машину, унітази тощо. За 
допомогою пластикових труб всі об’єкти 
зливу потрібно підключити до загального 
стояка каналізації. Трубопровід з’єднується 
або спеціальними фітингами, або в розтруб, 
без застосування фітингів. Ще кілька спо-
собів з’єднання труб за допомогою зварю-
вання або склеювання. Зібрану каналізацію 
необхідно прикріпити до стін будинку або 
якимись несучих конструкцій хомутами 
або кліпсами. Також каналізаційну трубу 
потрібно закріпити поруч з врізкою в за-
гальний стояк, поруч з запірною арматурою. 
Якщо є можливість замаскувати труби за 
гіпсокартонною обшивкою або за меблями – 
це просто чудово. Прихована схема прок-
ладання каналізації в приватному будинку 
передбачає врізку оглядових і ревізійних 
люків, щоб можна було контролювати стан 
труб і проводити ремонт. Каналізаційні тру-
би внизу фундаменту потрібно під’єднати 
до зовнішнього трубопроводу. У фундаменті 
пробивається отвір діаметром трохи більше 
за діаметр вихідної труби.

Як провести каналізацію 
в будинку своїми руками: 
поради фахівців

м. ЖИТОМИР, вул. ПАРАДЖАНОВА, 65
тел.: 0970122551
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Зовнішні мережі каналізації
Схема каналізації в приватному будинку 

заснована на видаленні відходів у септик 
або вигрібну яму. Відходи видаляються ка-
налізаційним трубопроводом. Зовнішня 
каналізація прокладається у траншеї, яка 
йде від будинку до резервуару (септика). 
Щоб стічні води в трубах не затримували-
ся, траншея для труб повинна мати ухил – 
2-2,5 см на 1 погонний метр трубопроводу. 
Для зовнішньої каналізації можна викорис-
товувати будь-які труби (азбестоцементні, 
чавунні або пластикові), які обов’язково 
необхідно укладати на піщану подушку. 
Глибина каналізаційного трубопроводу виз-
начається глибиною промерзання грунту в 
районі – вона може становити від 0,2-05 до 
1,2-1,5 метрів. Якщо каналізаційні труби 
немає можливості прокласти нижче рівня 
промерзання, то їх необхідно утеплити. 
Як утеплювач використовується мін. вата, 
скловата або матеріали, схожі за своїми те-
плоізоляційними параметрами.

Монтаж каналізаційних труб  
і підключення сантехніки

Іноді дуже важко, майже неможливо 
організувати стік каналізаційних вод само-
пливом через розташування сантехнічних 
приладів нижче рівня загальної каналізації. 
Але вихід є – це насосне обладнання, при-
значене для перекачування стічних вод. Такі 
насоси називаються фекальними. Фекальний 
насос має пристосування для подрібнен-
ня фекалій і паперу. Такий насос можна 
встановлювати не тільки на виході труби 
унітазу, але і на ванній або кухонній рако-
вині. Працює такий насос в автоматичному 
режимі. Система каналізації у заміському 
будинку ділиться на розташовану всере-
дині приміщень і на ту, яка прокладена на 
території земельної ділянки. Тобто, між 
цими районами можна визначити умовну 
межу, на якій і слід встановлювати головну 
ревізію. Якщо виходити зі схеми каналіза-
ційного пристрою, типового майже для всіх 
будинків, то вона повинна містити в собі 
деякі обов’язкові елементи. При розгляданні 
внутрішньої частини системи каналізації 
стає зрозумілим, що в ній присутні такі 
вузли та елементи:

1. Дефлектор, який обов’язково встанов-
люється на кінці вентиляційної труби.

2. Трап, вмонтований у підлогу, якщо 
будинок має підвал.

3. Загальний каналізаційний стояк, до 
якого приєднуються труби внутрішньої 
каналізації, які відводять стічні води від 
сантехнічних приладів і пристроїв.

4. Каналізаційні горизонталі (відвідні 
труби), які повинні укладатися під ухилом.

5. Розтрубні з’єднання.
6.  Самі труби каналізаці ї ,  як і 

під’єднуються відвідною трубою до уми-
вальників, унітазів, ванн, тощо.

Каналізаційна вентиляція
Вентиляційна труба з дефлектором на 

кінці – це теж елемент каналізації, без якого 
не можна обійтися. Вентиляція з’єднує час-
тини внутрішньої каналізації з зовнішнім 
середовищем. Вентиляцію необхідно облад-
нати для виключення можливості перепадів 
тиску в каналізації або протікання труб. Ре-
зультатом роботи вентиляції є відсутність 
розрідження в системі та втрати зайвої води 
за межами сифонів, які знаходяться вище за 
інші сантехнічні прилади. Навіть стічні води, 
що повністю перекривають перетин каналіза-
ційної труби, при працюючій вентиляції не 
створять прецедент для гідравлічного удару. 
Тому елементи вентиляції повинні бути в 
кожному стояку. Іноді з технічних причин не-
має можливості вивести вентиляційну трубу 
з якогось стояка над дахом. Тоді необхідно 
провести широку загальну вентиляційну 
трубу в одному місці, і до неї приєднувати 
інші труби. Іноді вентиляційна труба прохо-
дить по найвіддаленішому стояку каналіза-
ції, а на кінцях інших стояків встановлюють 
аераційні клапани. Такий спосіб вентиляції 
чудово підходить при прокладанні декількох 
стояків каналізації. Але більше п’яти клапанів 
на всю систему каналізації встановлювати 
не рекомендується. Аераційний клапан не 
може повністю замінити вентиляційну трубу, 
бо рух повітря по ньому проходить тільки 
в один бік – до системи каналізації. Тому в 
приміщенні може накопичуватися газ, а його 
обов’язково необхідно вивести назовні.

Каналізацію в будинку можна провести 
різними способами. Але головне – правильно 
обрати схему каналізації саме для вашого 
будинку, для ваших індивідуальних потреб.

Корисно
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вилкул: вместо лозунгов о вступлении наТо, в котором 
нас не ждут, Украина должна стать восточно-европейской 
Швейцарией – нейтральной страной с сильной армией

Консультує Міністр юстиції

Сопредседатель 
фракции «Оппо-
зиционного Бло-
ка» в парламенте 
Александр Вилкул, 
отвечая на вопрос 
журналистов о внеш-
неполитическом 
курсе страны, сказал: 
«Курс в НАТО – это 
хорошо на уровне 
лозунгов».

– Только генеральный секре-
тарь НАТО говорит, что у Укра-
ины в настоящее время шансов 
войти в блок нет. Можно про-
водить референдумы, можно 
вставлять это в свои политиче-
ские программы, но, на самом 
деле, это все – нереалистичные 
вещи. Мы предлагаем понятную 
четкую альтернативу. Если бы 

Украина пошла по этому пути 
раньше, то наверно, было бы 
лучше. Из нашей страны мож-
но сделать Восточно-Европей-
скую Швейцарию – нейтраль-
ную страну, когда безопасность 
гарантирована нашей сильной 
армией, когда безопасность га-
рантирована многосторонни-
ми и двухсторонними между-
народными договорами. Это 
вариант Швейцарии, вариант 
Финляндии, вариант Австрии, 
в мире много таких вариантов. 
Вот это реалистично, – уверен 
Александр Вилкул.

В частности, Вилкул привел 
пример Австрии.

– В Австрии до 1955 года на-
ходилось четыре зоны оккупа-
ции: советская, французская, 
американская и английская. И 
консенсусом нормального суще-
ствования государства Австрия 
был выбран нейтралитет в Кон-
ституции, – сказал он.

Вилкул подчеркнул, что у 
Украины должна быть сильная 

армия,  контрактная, без призы-
ва, и ее необходимо качественно 
финансировать.

Отвечая на вопрос журна-
листов о необходимости про-
ведения референдума по всту-
плению Украины в ЕС и НАТО, 
Вилкул отметил:

– Вместо того, чтобы на 20, 
30, 40 лет вперед мечтать, давай-
те все-таки заниматься экономи-
кой и делать так, чтобы люди у 
нас жили нормально уже сейчас, 
чтобы была еда, была работа. 
Вот это должно быть первым 
приоритетом.

Ранее Александр Вилкул от-
мечал, что Украине нужно пре-
кратить быть вечной площадкой 
для конфликтов крупных геопо-
литических игроков. Он также 
подчеркивал, что внеблоковый 
статус и политика неучастия в 
военных союзах и блоках не оз-
начают стремления к изоляции 
от остального мира. Например, 
несмотря на внеблоковый статус 
Швейцарии, на территории стра-

ны расположены штаб-квартиры 
большинства международных 
организаций: Европейского От-
деления ООН, Всемирной орга-
низации здравоохранения, Меж-
дународного Комитета Красного 
Креста, Всемирной торговой ор-
ганизации и т.д.

Напомним, в Страсбурге и 
Брюсселе во время встреч с евро-
пейским политиками и руковод-
ством Европейского парламента 
Александр Вилкул системно от-
стаивал важность прагматично-
го подхода в вопросах внешней 
политики Украины.

�� Що таке спадкування?
Спадкування – це перехід прав 

та обов’язків (спадщини) від осо-
би, яка померла (спадкодавця), до 
інших осіб (спадкоємців).

Спадкоємець за заповітом чи 
за законом має право прийняти 
спадщину або не прийняти її.

До складу спадщини входять 
усі права та обов’язки, що нале-
жали спадкодавцеві на момент 
відкриття спадщини і не припи-
нилися внаслідок його смерті.

Спадкоємець, який прийняв 
спадщину, може одержати свідо-
цтво про право на спадщину.

Видача свідоцтва про право на 
спадщину на майно, право влас-
ності на яке підлягає державній 

реєстрації, проводиться нотаріу-
сом. Для цього спадкоємець має 
подати документи, які посвідчу-
ють право власності спадкодавця 
на відповідне майно.

Разом з тим відсутність свідоц-
тва про право на спадщину не 
позбавляє спадкоємця права на 
спадщину.

Нотаріус має перевірити пода-
ні документи та взнати, чи немає 
заборон або арешту цього майна.

За відсутності у спадкоємця 
необхідних документів нотаріус 
відмовляє йому у вчиненні нотарі-
альної дії та роз’яснює процедуру 
вирішення зазначеного питання в 
судовому порядку.

�� До якого суду слід звер-
нутися?

Справа щодо оформлення до-
кументів, що посвідчують право 
власності на нерухоме майно, роз-
глядається в порядку цивільного 
судочинства в районних, районних 
у містах, міських і міськрайонних 
судів за місцем розташування 
майна.

�� Скільки це коштува-
тиме?

За подання позову сплачується 
судовий збір у розмірі 1 %.

При цьому, розмір оплати не 
може бути меншим 40 % розміру 
прожиткового мінімуму на одну 
працездатну особу та не може пе-
ревищувати розміру 5 прожитко-
вих мінімумів.

Ціна позову визначається, ви-
ходячи з грошової оцінки нерухо-

мого майна. Вартість може бути 
зазначена в технічному паспорті 
на майно, або за результатом про-
веденої експертної оцінки.

�� Які документи треба по-
дати до суду?

До позовної заяви, оформленої 
відповідно до вимог Цивільного 
процесуального кодексу України, 
додаються докази, які обґрунтову-
ють позовні вимоги, наприклад:

- свідоцтво про смерть спад-
кодавця;

- архівні довідки чи витяги з 
рішень сільської ради про надання 
земельної ділянки;

- дозвіл на будівництво будинку;
- довідка виконавчого комітету 

сільської ради депутатів трудя-
щих;

- записи у погосподарських 
книгах;

- реєстрація місця прожи-
вання спадкодавця у будинку за 
паспортом;

- технічний паспорт на будинок;
- сплата за комунальні послуги;
- документи з колгоспу про 

відведення в установленому по-
рядку земельної ділянки під за-
будову тощо.

�� Я к довг о чек ат и н а 
рішення?

Цивільна справа розглядається 
судом протягом розумного строку, 
але не більше 2 місяців з дня від-
криття провадження справі.

Але на сьогоднішній день 
оформити право власності на жит-
ловий будинок в порядку спадку-

вання у Вашій ситуації можливо 
не тільки в судовому порядку.

Ви як спадкоємець можете по-
дати заяву та документи, необхідні 
для відповідної реєстрації, що під-
тверджують набуття спадкодав-
цем права власності на нерухоме 
майно (це може бути, наприклад, 
виписка з погосподарської кни-
ги), витяг зі Спадкового реєстру 
про наявність заведеної спадкової 
справи та документ, що містить 
відомості про склад спадкоємців, 
виданий нотаріусом чи уповно-
важеною на це посадовою особою 
органу місцевого самоврядування, 
якими заведено відповідну спад-
кову справу.

Із заявою про реєстрацію прав 
власності на житловий будинок Ви 
можете звернутися до будь-якого 
реєстратора (нотаріуса) в межах 
області. В такому випадку право 
власності на житловий будинок, 
що належав Вашій матері, буде 
зареєстровано за Вашою матір’ю 
(померлою). Після чого, на підставі 
відомостей з Державного реєстру 
прав, нотаріус має можливість ви-

дати Вам Свідоцтво про право на 
спадщину.

�� Куди звертатися, щоб 
отримати детальну консуль-
тацію?

Відділ з питань нотаріату Го-
ловного територіального управ-
ління юстиції у Житомирській 
області за адресою: майдан Собор-
ний, 1, каб. 202, тел.: (0412) 41-87-
90, 22-52-39; державні нотаріальні 
контори відповідного району.

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

Павле Дмитровичу, 
вітаю Вас і хочу зверну-
тися з таким питан-
ням. Після смерті ма-
тері залишилася хата, 
побудована ще після 
війни. Жодних докумен-
тів на неї немає, бо тоді 
ніхто таких документів 
не вимагав. Заповіту 
мама також не залиши-
ла. Підкажіть, як мені 
правильно вчинити, щоб 
оформити хату на себе?

Ольга Качан
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Літо для Народного ху-
дожнього колективу шоу-
театру «КЛЕМ» Житомир-
ського Центру творчості 
дітей і молоді було дуже вро-
жайним на нові перемоги. 

Колектив брав участь у 3 Міжнародних 
конкурсах естрадного мистецтва, 2 з яких 
пройшли на березі моря.

• Одеса – ГРАН ПРІ Міжнародного 
телевізійного конкурсу «Одесская Юмо-
ринка», де вихованці виступали на одній 
сцені із зірками українського шоу-бізнесу 
(гурт «Время и Стекло», «Гриби» та іншими 
молодими виконавцями).

• Житомир – І премія на Фестивалі-
конкурсі театрального мистецтва «Зірочки 
Мельпомени».

• Болгарія – ГРАН ПРІ Міжнародного 
конкурсу «Marine Fantasy», де на одній 
сцені також змагалися дорослі професійні 
колективи.

«КЛЕМ» запросили на конкурс до Греції.
Море, сонце, аквапарк, насичена 

екскурсійна програма, незабутні вражен-
ня від виступу та відпочинку.

На сцені молоді артисти шоу-театру 
«КЛЕМ» вразили глядачів уривком із шоу-
спектаклю «Зірковий Ярмарок», де май-
стерно перевтілювалися на зірок естради.

Вихованці шоу-театру «КЛЕМ» отри-
мали безкоштовні путівки до Дитячого 
оздоровчого табору «Лісовий берег», де 
змогли відпочити і набратися сил до но-
вого навчального року. Шоу-театр «КЛЕМ» 

щиро вдячний Обласному Управлінню 
сім’ї, молоді та спорту в особі начальника 
управління ГРЕСЬ Світлани Миколаївни за 
цей чудовий незабутній відпочинок.

Розпочався новий навчальний рік. По-
переду багато творчих проектів. Шоу-театр 
запрошує всіх бажаючих віком від 7 до 17 
років безкоштовно записатися до шоу- 
театру в Центрі творчості дітей і молоді.

Колектив нашої редакції щиро вітає 
колектив шоу-театру з черговими пере-
могами і бажає успіхів та нових творчих 
злетів.

Дар’я Кірдода

Протягом двох днів у 
холі Житомирської місь-
кої ради проходила між-
народна виставка дитячих 
малюнків «Мій край – мій 
дім». Зворушливі картини 
дітей-переселенців не зали-
шили байдужим жодного 
відвідувача.

Ідея створення експозиції виникла у 
активістів громадської організації «Сло-
вацько-Український центр партнерства» під 
час гуманітарної місії до міста Маріуполь. 
Вони побачили, наскільки відрізняються 
малюнки маленьких словаків, які не бачили 
війни, від картин українських дітей, які 
знають, що це таке.

Щоб втілити ідею в життя, україно-сло-
вацька організація звернулася до організа-
цій вимушених переселенців у різних містах 
України. В Житомирі такою організацією 
стала ГО СП «Мир на долоні».

Ця експозиція виставлялася вже у су-
сідній Словаччині, зокрема, в містах Ко-
ліновце та Кромпахи, її бачили мешканці 
Ужгорода, Вінниці, Дніпра, Павлограда, 
Добропілля, Покровська, Запоріжжя, Оде-
си. З Житомира дитячі малюнки поїдуть до 
Рівного, Луцьку, Закарпаття, а звідти знов 
до Словаччини.

– Кожна з представлених на виставці 
робіт сильна і щира, – розповідає голова 
громадської організації СП «Мир на до-
лоні» Ірина Гладка. – На жаль, діти не з 
книжок знають, що таке війна. Але попри 
страшні спомини, продовжують мріяти. Їх 
мрії прості та життєві. Вони хочуть жити 
в мирній Україні і мати свій дім.

дитячі мрії: в Житомирі презентовано міжнародну 
виставку малюнків «мій край – мій дім»

Врожай перемог шоу-театру «КЛЕМ» 
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Авіабудування – 
одна з найпривабли-
віших інвестиційних 
галузей в Україні. 
Адже наша держава 
входить до невелико-
го переліку країн, які 
мають технології та 
потужності для пов-
ного циклу виробниц-
тва власних літаків. 
Яка ситуація склалася 
у вітчизняному авіа-
промі за останні кіль-
ка років і що чекає на 
нього в майбутньому?

Без російських  
гвинтів і двигунів

На тлі військової агресії Росії у 
2014 році українська оборонна й 
авіаційна промисловість постала 
перед необхідністю шукати нових 
партнерів для комплектування і 
збуту продукції. Через близьке 
сусідство і радянську традицію 
виробництва від 35 до 70% техніч-
них компонентів і деталей Україна 
закупала саме в РФ. Відтак україн-
ські заводи змушені були перейти 

до імпортозаміщення і вже за два 
роки змогли повністю відмови-
тися від російських деталей. За 
інформацією державного концер-
ну «Укроборонпром», до структу-
ри якого входять ДП «Антонов», 
«Завод  410 Цивільної  авіації» та 
«Авіакон», у 2016 році стратегічні 
підприємства не придбали жод-
ної запчастини в Росії: 78% дета-
лей було вироблено в Україні, ще 
22% придбали в нових іноземних 
партнерів.

У таких непростих умовах 
Україна змогла спроектувати та 
зібрати новий транспортний лі-
так – АН-132. Частина комплекту-
ючих на його борту – вітчизняного 
виробництва, решту забезпечили 
відомі західні компанії. Зокрема, 
на літаку встановлені турбогвин-
тові двигуни канадського вироб-
ника Pratt&Whitney, повітряні 
гвинти британської фірми Dowty 
Propellers, авіоніка та система енер-
гопостачання від американської 
Honeywell, а система підготовки 
повітря – від німецької Liebherr. 
Транспортник був виготовлений 
у співпраці з компанією Taqnia 
Aeronautics з Саудівської Аравії.

«Те, що зараз Україна спро-
можна запускати в небо нові якісні 
літаки, свідчить про великий по-
тенціал, який має наша держава, – 
зазначив Президент України Петро 
Порошенко. – У мене тверде пере-
конання, що цей літак продовжить 
лінійку вітчизняних транспортни-

ків, серед яких знамениті на весь 
світ ”Антей”, ”Руслан” і ”Мрія”».

Куди полетять  
українські «пташки»?

Світова прем’єра АН-132 від-
бувалася цього року в Парижі на 
відомому авіасалоні «Ле Бурже». 
Після демонстрації та першого по-
льоту ним зацікавилися в багатьох 
державах. За словами директора 
програми «АН-132» Олександра 
Хохлова, на сьогодні у світі існує 
великий попит на літаки такого 
класу, зокрема на Близькому сході, 
де потреба сягає 250-260 одиниць 
(80 із них потребує Саудівська 
Аравія). Тож «Антонов» планує 
випустити з конвеєру перші лі-
таки вже у другій половині 2018 
року, а за три роки буде відкрито 
завод у Саудівській Аравії. До того 
часу українці планують зібрати 
та продати 20 повітряних суден.

Вартість одного АН-132 у ба-
зовій комплектації складатиме 
30-40 млн дол. У разі встановлення 
спецобладнання – до 200 млн дол., 
але це все одно нижче, ніж у його 
конкурентів на авіаринку – моделі 
CASA C-295 іспанського вироб-
ника Airbus Defence and Space та 
італійсько-американської моделі 
Alenia C-27J.

«Наш літак матиме переваги 
перед конкурентами з кількох 
технічних (наприклад, можли-
вість посадки на високогірних ае-

родромах) і економічних причин 
(вартість експлуатації та запас-
них частин буде істотно нижче, 
ніж у літаків-аналогів)», – під-
креслює Хохлов.

За даними маркетингового 
плану ДП «Антонов», завод пла-
нує протягом 5 років випустити 
щонайменше 70 різних літаків, 20 з 
яких – це популярні АН-178. Його 
замовники – країни СНД, Азії та 
Африки. Зокрема, минулого року 
«Антонов» уклав контракт на 10 
таких машин з азербайджанською 
компанією Silk Way Airlines.

Є нові замовлення і в Харків-
ського авіазаводу. За словами  гене-
рального директора підприємства 
Олександра Кривоконя, Казахстан 
уже виплатив 15 млн дол. за пер-
ший АН-74. Невдовзі країна пла-
нує закупити ще 4 машини.

Україна розширює міжнарод-
ну співпрацю і в сфері авіаремон-
ту. У серпні цього року «Завод 410 
ЦА» повідомив, що веде перего-
вори про технічне обслуговування 
та ремонт літаків компанії Airbus 
та Boeing. Ремонту підлягатимуть 
5 суден на рік, а до 2024 року цей 
обсяг може поступово зрости до 40 
літаків на рік. Невдовзі підприєм-
ство також стане  сертифікованим 
міжнародним сервісним центром 
з обслуговування американських 
гвинтокрилів Robinson Helicopter 
Company: угода про співробітниц-
тво знаходиться вже на завершаль-
ній стадії підписання.

У зоні турбулентності
Утім, звісно, галузь має і певні 

труднощі, які ще потрібно подола-
ти. Наприклад, «Антонов» потре-
бує модернізації технічних потуж-
ностей. За словами екс-президента 
авіагіганта Олександра Коцюби, 
це обійдеться у 703,2 млн дол. Мо-
дернізації потребують лінії для 
виготовлення АН-148/158, АН-178 
та АН-132. Покрити ці кошти 
можна за допомогою іноземних 
та вітчизняних інвестицій. Тому в 
липні цього року уряд ухвалив по-
станову, якою ліквідував авіакон-
церн задля перетворення його на 
публічне акціонерне товариство, 
контрольний пакет якого належа-
тиме державі. На думку експертів, 
така реорганізація відкриє дорогу 
українським та іноземним інвес-
торам, які бажають вкласти гроші 
в авіабудування.

«За рішенням Кабміну була 
ліквідована порожня юридична 
особа, в якій немає учасників, ви-
робничих майданчиків і науко-
вих центрів. Усе це ще з 2015 року 
на повну потужність працює у 
складі ”Укроборонпрому”, – по-
яснює заступник генерального 
директора з авіабудування та ви-
робництва «Укроборонпрому» 
Володимир Коробов. – Навіть 
більше,”Укроборонпром” ще в 
червні 2016 року, у рамках рефор-
ми оборонно-промислового комп-
лексу, створив авіаційний кластер, 
беручи за приклад Boeing і Airbus, 
які працюють саме за такою струк-
турою. Консолідація підприємств 
у кластері дозволяє об’єднати по-
тужності розрізнених підприємств 
і підвищити швидкість проекту-
вання та виробництва новітніх 
продуктів у 3-4 рази».

Слід зазначити, що авіапро-
мисловість отримала підтримку і 
на державному рівні. Літакобудівні 
підприємства до 2025 року змо-
жуть купувати необхідні деталі 
та комплектуючі з-за кордону без 
сплати мита і податку на додану 
вартість. Це дозволить компаніям 
економити кошти та перенаправ-
ляти їх на інші нагальні потреби – 
дослідно-конструкторські роботи, 
закупівлю устаткування, участь у 
виставках тощо.

Якщо український авіапром не 
збавлятиме обертів, то наших «за-
лізних птахів» суттєво побільшає 
не лише в небі над Україною, а й у 
повітряному просторі інших дер-
жав. Але за умови, що вітчизняні 
авіабудівники успішно подолають 
усі зони турбулентності, а досвід 
у них в цьому – величезний. Тож 
перспективи – вельми обнадійливі.

За матеріалами Центру громад-
ського моніторингу та контролю

Крила на експорт: 
як Україна розвиває авіабудування
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На початку вересня роз-
почала роботу сьома сесія 
Верховної Ради, яка три-
ватиме до лютого наступ-
ного року. За традицією 
Президент України Петро 
Порошенко звернувся до 
парламентаріїв зі щорічним 
посланням, у якому пере-
рахував головні досягнення 
та виклики, що стоять перед 
державою. 

Цей виступ – одна з найголовніших 
подій року, яка визначає пріоритети та 
порядок денний наступного політично-
го сезону, окреслює вектор розвитку всієї 
країни. Центр громадського моніторингу 
та контролю зібрав головні тези.

Про економічні здобутки
Початок президентського послання був 

присвячений економіці. Порошенко від-
значив зростання валового внутрішнього 
продукту, рівень якого у 2017 році за про-
гнозами має скласти 1,8%, а до 2020 року має 
сягнути 4%. За його словами, ВВП зростає 
уже шість кварталів поспіль після чотир-
надцяти кварталів падіння. Глава держави 
зазначив, що наша держава вже може похва-
литися збільшенням експорту вітчизняних 
товарів до ЄС на 23% в першому півріччі 
2017 року. Наразі частка ЄС у зовнішній 
торгівлі України досягла 40%, хоча ще в 
2009 році складала лише 25%.

«Жорсткі антикризові кроки, макрофі-
нансова стабілізація, зниження податкового 
навантаження на бізнес, дерегуляція, від-
криття нових міжнародних ринків – усе це 
відкрило шлях для економічного пожвав-
лення», – зауважив Президент.

Про європейську інтеграцію
Петро Порошенко заявив, що Україна 

перебуває лише на початку свого європей-
ського шляху і продовжуватиме інтеграцію 
до ЄС. Президент зауважив, що оскільки 
більшість українців підтримують і вступ 
до ЄС, і приєднання до НАТО, ці питання 
можуть бути винесені на референдум.

 «У липні на саміті Україна – ЄС україн-
ська сторона внесла на розгляд керівництва 
Євросоюзу нові ініціативи зі стратегічного 
бачення довгострокового співробітництва. 
Це – асоціація з Шенгенською зоною; приєд-
нання до Митного союзу ЄС, Енергетичного 
союзу ЄС, Загального авіаційного простору 
і Єдиного цифрового ринку. Реалізація цих 
ініціатив фактично перетворить східні кор-
дони України на східні кордони Євросоюзу 
ще до того, як ми де-юре приєднаємося 

до ЄС», – пояснив глава держави наступні 
євроінтеграційні кроки України.

Про суспільні настрої та виклики
Головними загрозами демократії всере-

дині країни Президент назвав протистояння 
з боку корупціонерів та популістів, а також 
майбутні вибори у 2019 році. Президент по-
передив, що ветуватиме будь-які ініціативи, 
які можуть поставити європейський розви-
ток України під загрозу, зокрема, звуження 
повноважень антикорупційних органів або 
скасування поправок до Трудового кодексу. 
Порошенко зазначив, що у суспільстві існує 
певна недовіра до політиків, яку можна подо-
лати лише проводячи економічні реформи.

Про соціальні реформи
На думку Президента, Верховна Рада 

має рік, аби ефективно попрацювати над 
реформами. Президент розраховує, що де-
путати ухвалять законопроект про пенсійну 
реформу, який дасть змогу збільшити пенсії 
для значної частини пенсіонерів уже восени 
цього року. Також Порошенко звернувся до 
депутатів із проханням підтримати рішення 
про скасування мораторію на продаж земель.

Не залишилась без уваги і реформа 
децентралізації. Глава держави озвучив 
доходи місцевих бюджетів, які зросли у два 
з половиною рази: із 69 мільярдів гривень у 

2014 році до 170 мільярдів у 2017-му. Також 
він зазначив, що частка місцевих бюджетів 
у зведеному бюджеті країни стрімко на-
ближається до 50%.

Про Збройні сили України
Президент відзначив перетворення 

української армії. За три роки «Укроборон-
пром» передав українській армії більше ніж 
16 тисяч одиниць озброєння й військової 
техніки. Через хвилі мобілізації пройшли 
близько 200 тисяч громадян, і сьогодні осно-
ву нашого війська складають військовос-
лужбовці, які добровільно пішли в армію 
за контрактом. Лише протягом 2016 року 
на службу в ЗСУ було прийнято 70 тис. осіб. 
Президент пообіцяв, що наступного року 
українська влада буде підвищувати грошові 
виплати для контрактників залежно від 
ступеня ризику та складності завдань.

Про російську загрозу
Порошенко нагадав, що завдяки україн-

ським військовим влітку 2014 року більшу 
частину Донбасу вдалося повернути під су-
веренітет України. Президент зазначив, що 
СБУ продовжує протидіяти проросійським 
агентам, які ведуть підривну діяльність на 
території України. Президент нагадав про 
російські сайти, які, як і раніше, залиша-
ються одним із видів зброї у гібридній війні.

«Але головна загроза з боку РФ – все ж 
військова», – додав Президент, наводячи як 
приклад військові навчання «Захід-2017» у 
Білорусі. У зв’язку з цим Порошенко ви-
словив надію, що Україні вдасться успішно 
завершити переговори із західними партне-
рами про постачання нам оборонної зброї.

Про деокупацію Криму і Донбасу
Глава держави повідомив, що проект за-

кону про реінтеграцію Донбасу буде опри-
люднений найближчим часом, і громад-
ськість матиме можливість його обговорити. 
Згадав Президент і миротворців. За словами 
Порошенка, українська сторона виступає за 
розгортання повноцінної миротворчої місії 
ООН на Донбасі. Майбутня місія ООН має 
бути розміщена на всій тимчасово окупова-
ній території, і у ній виключається участь 
представників країни-агресора та сторо-
ни конфлікту. Щодо Криму, то, за словами 
Президента, Україна використовуватиме 
інструменти міжнародного права і санкції.

«Чи можемо ми відбити Крим у Росії 
силою? Реалістично – ні. Чи піде вона звідти 
сама? На жаль, ні. Але ми можемо створити 
умови, коли Крим стане для Москви непід-
йомним тягарем. Так злодій іноді викидає 
вкрадене, коли воно починає йому пекти. 
Ми маємо створити всі умови, щоб йому 
запекло», – підсумував Президент. 

Порядок денний реформ: 
про що говорив Президент 
у Верховній Раді
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1. Робота 

1.1. Пропоную 

• "G4S" потрібні охоронники на вах-
ти по Україні. Графік: 15/15, 30/15, 
зміни по 12 Год., їжа, житло, форма 
(095)(097)(093)2261010

На виставку продаж білоруських 
товарів з 16-25 вересНя потрібНі: 
продавці, розповсюджувачи лис-
тівок 0935312905; 0958397690

•	А в т о м е х а н и к  с 	 о п ы т о м	
работы	 срочно	 требуется	 на	
производство.	 З/п	 высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	Автомойщик на	мойку.	Срочно!	
Работа	в	г.	Житомир.	Отличные	
условия	работы.	Все	подробности	
оговариваются	096)5655439

•	Автомойщики ( -цы)	 Мож-
но	 без	 о/р.	 Полная	 или	 час-
тичная	 занятость	 Работа	 в	 г.	
Киеве.	 Иногородним	 помощ	 с	
жильем.	З/п	от	7000-20000грн.	
095)1640404,(063)8954850

• аГрофірма в кеГічівськомУ районі 
харківської області запрошУє ро-
бітників на збір овочів та фрУктів, 
інші сільГоспроботи. харчУвання 
та проживання забеспечУємо. по-
дробиці за тел.: 0503009445

•	Бензоп-ки, трактор-ти,	пилорам-
ки,	звар-ки,	автослюсарі,	водії,	
бигад-ри	 на	 загот.	 переробку	
лісу,	Житом.	обл.,	 висока	 з/п.	
0968919614

•	В м.Київ	на	роботу	в	склад	ков-
басних	виробів	потрібні	ч/ж	від	18	
років,	з/п	8900	грн,	щоденні	випла-
ти,	харчування,	вахта.	Іногороднім	
гуртожиток.	З	посередниками	не	
працюємо	0992477781,	0985686758

•	В Польщу	працівники	різної	квал-
ції	(зварники,	будівельники,	токарі,	
швеї,	прибиральниці,	працівники	
на	вир-во),	чоловіки,	жінки,	сім.	
пари	до	50р.,	з/п	від	12000грн/міс.,	
rabota-europa.com.ua	0995278328,	
0689595705

•	Відкриття візи+надання	роботи	в	
Польщі,	Чехії,	Німеччині,	Литві,	Ес-
тонії,	Данії,	Голландії,	Ізраїлі,	Канаді	
0674550664,0996348031

•	Водитель кат	Е	требуется	на	по-
стояную	работу.	О/р	обязателен.	
Г/р	и	з/п	по	собеседованию.	Хоро-
шие	условия	работы.	067)4126136

•	Водитель на	грузовой	транспорт.	
Опыт	вождения	авто	с	полуприце-
пом.	Полный	рабочий	день.	Адрес:	
ул.	9	Мая,	49	(Юж.	Борщаговка).	
ЗП:	от	10000	грн.	050)6416265Алек-
сандр

•	Водії з	 власним	 вантажним	
авто	 для	 доставки	 кондитер-
ських	виробiв	терміново	потрі-
бен	для	доставки	кондитерських	
виробів	у	м.Житомирі.	З/п	висо-
ка,	до	16000грн.	Виплати	вчасно	
097)7380810

водії кат. е На автомобіль камаз 
з бортовим Напівпичепом. робо-
та по м. київ та обл. з/п від 10000 
грН. іНогородНім Надаємо житло. 
0672358955

•	Водій кат	Е	в	автотранспорт-
ную	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 ка-
тегоріями в, с. Навчаємо роботі 
На міксерах (бетоНозмішувачах). 
іНогородНім Надається житло. 
зп відрядНа, за обсягами робіт 
(високий рівеНь) 0677247777

•	Грузчики-фасовщики (фасовка	
стройматериалов	в	мешки	на	полу-
автоматическом	оборудовании).	ГР:	
8.00-16.30,	5-дн.	ЗП:	10	000	грн.	Р-н	

-	Юж.	Борщаговка,	ул.	9	Мая,	49.	
Физически	выносливые.	Возьмем	
студентов,	переселенцев.	Пред-
оставляем	жилье.	050)4156668Ан
дрей,(099)7563018Александр

•	Диспетчер запрошується	у	зв'язку	
з	розширенням	житомирського	фі-
ліалу	Таксі	№1.	Графік	позмінний.	
Вхідна	лінія.	З/п	2	рази	в	місяць.	
0731603115	Наталія

•	Експедитор (повна	 зайня-
тість)	терміново	потрібен	для	до-
ставки	кондитерських	виробів	у	
м.Житомирі.	З/п	висока,	виплати	
вчасно	097)7380810

•	Запрошуємо на	роботу	до	м.Київа	
та	області	бригади	каменярів,	різно-
робів,	монолітчиків.	Житлом	забес-
печуємо	безкоштовно.	0502034378,	
Іван

запрошуємо робітНиків для 
збиваННя піддоНів (робота з 
пНевмомолотком) в луцьку. з/п 
від 300-600 грН/зміНа, оформ-
леННя офіційНе, кваліфікація 
Необов’язкова. житло Надається, 
доїзд оплачується. приїжджим 
можлива робота вахтово (по 
2тижНі) 0662720810

зварНик, автоелектрик, токар, 
мехаНік для обслуговуваННя 
автотраНспортНого цеху, з/п 
23000грН. 0993732342, 0986402986

•	Инженер по	охране	труда	с	опытом	
работы	срочно	требуется	на	пред-
приятие.	Г/р	нормированный.	З/п	
высокая	067)4125548,(066)1666972

•	Инженер с	опытом	работы	на	
металлообрабатывающее	предпри-
ятие.	Г/р	нормированный.	З/п	до-
стойная	066)1666972,(067)4125548

• ищем женскоГо и мУжскоГо мас-
тера в парикмахерскУю красУня, 
оренда. 0633970879ольГа

• каменярі, монолітники, фасад-
ники, стропальники (можливо 
бриГади) на роботУ У м. київ. до-
свід роботи обов'язково. житло 
надається. 0444847189, 0444635465 
0503342645, 0503562983

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-
балети , 	 танцори, 	 офіц іан -
ти.	 Контр.	 від	 3міс.	 Л.МСПУ-
АВ№585291-20.11.12.	kenjob@mail.
ru	0972201876;	0936439307

•	Комплектувальники прово-
дів	запрошуються	на	роботу	в	
компанiю	Кромберг	енд	Шуберт.	
Офіційне	працевлаштування,	гід-
ний	рівень	заробітної	плати,	8-го-
динний	робочий	день,	довіз	на	ро-
боту	і	додому,	компенсацiя	обiдiв	
098)2396981,(050)4354585,576274

•	Конструктор с	опытом	работы	на	
металлообрабатывающее	предпри-
ятие.	Г/р	нормированный.	З/п	до-
стойная	066)1666972,(067)4125548

•	Консультації, юридичний	супро-
від	по	оформленню	документів	до	
Польші,	термінові	виїзди	по	біо-
метричних	паспортах,	а	також	по	
відкритих	візах.	0674997715

• консУльтації. робочі візи  (че-
хія).  робоча  картка  2-х  річна 
(чехія).підбір вакансій (польща, 
чехія,словаччина) ліц.ав №585285 
в ід  08 .10 .2012р .   0677750767 , 
0501729191

•	Механик с	 опытом	 работы	
требуется	на	предприятие.	Г/р	
нормированный.	 З/п	 высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	Ми пропонуємо	роботу	в	м.Одеса	
для	співробітниць.	З/п	від	60.000	
грн.	і	більше	на	місяць.	Гнучкий	
графік	0965151567,	0636441829

На будівНицтво потрібНі робітНи-
ки різНих спеціальНостей! оплата 
проживаННя і харчуваННя. з/п від 
15 000 грН. дмитро 0675781840

На деревообробНий завод євро-
пейського класу потрібНі водії 
кат.е – машиНи Iveco, Trakker, 
MaN. з/п від 24000 грН. 0993732342, 
0986402986

• на роботУ в київській області за-
прошУються зрізчиці Грибів пече-
риць. офіційне працевлаштУван-
ня. житло надається. з/п 5000 Грн. 
0967877394 олександр

 Агрохолдинг шукає Агрохолдинг шукає Агрохолдинг шукає
ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРАГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

сільськогосподарського напрямку
(рослинництво, тваринництво)

Місце роботи:
Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н.
Випробувальний
термін 3 місяці. 

Тел.: 067 239 89 60
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•	На роботу	в	Польщу	потрібні	чо-
ловіки	(зварювальники,	електрики,	
будівельники,	різноробочі).	Жінки	
(швеї,	покоївки,	різноробочі).	Сі-
мейні	пари.	З/П	від	12000	грн.	На-
каз	МСПУ-286	від	24.02.17,	http://
rabota-europa.com.ua	0995278328,	
0689595705

• надомна робота, розсилка рекла-
мок. зп 4000 Грн. замовлення паке-
тУ докУментів по смс за номером 
068-988-66-39 вказати піб і адресУ

•	Оператор Call-центра	запрошу-
ється	на	роботу	у	зв'язку	з	роз-
ширенням	Житомирського	філі-
алу	Таксі	№1.	Графік	позмінний.	
Вхідна	лінія.	З/п	2	рази	в	місяць.	
0731603115	Наталія

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	
Латвія,	Чехія,	Фінляндія.	Жит-
ло	б/к.З/П	14000-52000.	Л.ДСЗ-
АЕ637118-16.03.15.	0979391431,	
0662731011

•	Охоронці терміново	потрібні	в	м.	
Київ.	Вахтовий	метод	роботи	(15/15,	
20/10).	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Надаємо	житло	на	території	
об`єкту.	098)9295280

• охранник на склад(вахта). зп 5 
000 Грн. 0936473534

•	Охранники в	охранную	фирму.	
Вахтовый	метод	работы	(оговари-
вается).	Рост	от	175	см.	Физичес-
ки	здоровые.	Без	судимости.	З/п	
высокая.	Обеспечение	обмундиро-
ванием	и	экипировкой.	Предостав-
ляется	обустроенное	жилье.	067)2
421772,(067)4345494,(050)3355358

•	Переводчики английского	языка	
требуются	для	работы	в	офисе.	
Требование:	знание	англ.	языка	
на	уровне	не	ниже	intermediate	
(письменный),	ответственность,	
добросовестность,	коммуникабель-
ность,	усидчивость.	Г/р	с	Пн.-Пт.	
с	9.00-18.00.	Возможен	неполный	
день		067)4118177

•	Польща, Чехія,	Німеччина.	За-
робіток	від	1300!	Повний	супро-
від:	оформлення+вакансія!	З	біо-
метричним	паспортом	без	візи	на	
роботу	на	90	днів.	Виїзд	з	України.	
Дзвони	з	14-00	до	22-00.	Ліц.МСПУ-
АВ585201-31.07.12	0688318110,	
0954725280

• потрібен на роботУ сторож на 
нічне черГУвання, без шкідливих 
звичок. Графік 2/2 з 17.00 до 8.00. 
0674104332марія

потрібен шиномонтажник. іГор 
іванович 0987244438

• потрібно водії-далекобійники, 
по Укрваїні, країнах єс. 0503770066, 

0504375912

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. трудоу-
стройство. предоставляем жи-
лье. оплачиваемая стажировка 
0672349205, 0939254961

•	Пропонується робота	"Охорон-
ник"	-	7000	грн.	за	місяць.	Вахто-
вий	метод	роботи.	Проїзд	та	про-
живання	за	рахунок	фірми.	Довідки:	
м.	Умань,	вул.	Незалежності,	83	
0678457965

•	Работа в	 США	 по	 контрак-
ту:	отели,	АЗС,	строительство,	
семьи,	 супермаркеты,	 з/п	 от	
50000грн.,	проживание,	страхов-
ка	 оплачиваются	 работодате-
лем,	авиа	в	кредит.	ПП	Пасифик	
Юниверсал	Груп	Украина,Киев,	
ул.Константиновская,	24.	ЛМСПУ	
АВ547342	 от	 21.11.10	 тел.:	
0636779150,0954192926	

•	Работа В	язальниці(ки)	автомо-
більних	схемних	жгутів	терміно-
во	у	м.	Ужгород.	Заробітня	плата	
6500грн.	Офіційне	працевлашту-
вання,	компенсація	проїзду.	Нада-
ємо	місце	у	комфортному	гурто-
житку	096)2295166,(063)2638827,
(050)4193390

•	Регіонал. дистриб'ютор	франц.
ароматів	Fleur	parfum.	Вигідні	умо-
ви,	вільний	графік,	75	вариантів	ж/ч	
запахів	0990140026;	0989489508

• робітники для зборУ малини, 
з/п від 250 Грн/день, київська обл. 
каГарлицький р-н, с.черняхів: зби-
рання яГід, якісне просапУвання, 
прополювання, доГляд за саджан-
цями; з собою необхідно мати: 
паспорт, ідент. код, пост. білизнУ 
0672336000, 0931020639

робота в литві та польщі. фа-
садчики, муляри, плиточНики, 
моНтаж євро вікоН. офіційНе пра-
цевлаштуваННя. візова підтрим-
ка. з/п - висока. ліцеНзія №66 від 
19.02.2017 р. вакаНсія безкоштов-
На 0501871207

•	Сборщики ягод	 ежевики	 и	
малины	в	ягодный	питомник	в	Ки-
евской	обл.	Оплата	за	собраные:	
ежевика-от	5,00	грн/кг,	малина-	от	
8,00	грн/кг.	Бесплатное	общежитии	
со	всема	удобствами.	З/п	каждые	
2	недели.	0675264477,0509210453

•	Сиделки Предлагаем	работу.	
С	медицинским	образованием	
и	без.	Разные	графики	работы.	
Возможны	варианты	с	прожива-
нием.	067)9133930,(099)2215295

•	Слесарь срочно	требуется	на	про-
изводство.	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

срочНо требуется водитель 
-экспедитор. работа вахтовым 
методом мес/мес. зп 27 000-30 
000 грН. офис Находится в киеве 
0443039220, 0672322787

срочНо требуется кладовщик/
сервис-иНжеНер. работа с циф-
ровой техНикой. комаНдировки. 
з/п 9000 грН+ переработки. офис 
Находится в киеве. (044)3039220 
067232 27 87 елеНа, яНа

• терміново набираємо прибираль-

ників (чоловіки та жінки) в торГові 

центри та сУпермаркети м.києва. 

Графік роботи за домовленістю. 

допомоГа з житлом. оплата про-

їздУ до києва. з/та 5000-7000 Грн./

місяць 0675268435

•	Технолог с	опытом	работы	требу-

ется	на	металлообрабатывающее	

п р е д п р и я т и е . 	 Г / р	

нормированный.	З/п	достойная	

066)1666972,(067)4125548

Робота в м.Києві:
Робота в м.Києві:8 0008 000Заробітна платня

від

грн

Комплектувальники • Відбірник

Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52

Сезонная работа

проводим набор
ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

РАБОТНИКОВ
м/ж, для работы с сажанцами, кустами и 

ягодами клубники, малины, ежевики.

Обязанности: сбор ягод, физическая робота в поле.
Требования: трудолюбие, без ВП.

Г/р: вахтовый метод.

068–787–83–06 Дарина
097–515–92–23 Иван

МонолитчикСварщик
КаменщикСпециалистпо устройствуж/б и промыш-ленных полов.

(044) 200-09-10; (097) 727-03-77
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•	Швеи на	постоянную	работу	при-
глашает	ООО	Круг.	Г/р	08.00-16.30.	
Хорошие	условия	работы.	Офици-
альное	трудоустройство.	З/п	при	
собеседовании.	067)2571270

•	Шиномонтажник срочно	требу-
ется	на	постоянное	место	работы	
в	г.Житомире(р-н	Малеванки).	
Опыт	работы	обьязателен.	График	
работы	1/1	неделю.	Зароботная	
плата	и	дополнительная	инфор-
мация	по	

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

2. НеРухомість 
2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	Продам 1-но	ком.кв.	в	г.	Корос-
тень.	Недорого.	0972155119

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири 

• продам 4-х ком.кв., 2/2 этажей, 
150м/80м/12м,  киевская  обл., 
днепрорУдный  р-н,  с.бобрица, 
Ул.молодежная. цена 1 455 027 Грн. 
0672233344

2.7. Продам будинки в місті 

• продам 2-х этажный дом, чер-
касская обл., Г.жашков. цена 6 613 
758 Грн. 0952845333

2.8. Продам будинки в передмісті 

• продам 1-но этажный дом, жито-
мирская обл., Г.брУсилов, зиновии 
бУлавы. цена 644 330 Грн. 0972412777

2.11. Продам Ділянки в місті 

• сдам в арендУ земельный Учас-
ток 2 Га, чернозем, окраина жито-

мира (р-н химволокно). 0673911769

2.16. Здам в оренду 

• здам або обміняю на кварти-
рУ в місті, або продам бУдинок 
в с.левків. порУч центр, ліс, річ-
ка.42 сот. землі. ціна доГовірна. 
0673911769

• здам в орендУ або обміняю на 
квартирУ в місті, або продам бУди-
нок в с.клітчин. літня кУхня, баня, 
33 сот. землі. всі Умови проживан-
ня. ціна доГовірна. 0673911769

• здам в орендУ в м.новоГрад-
волинський 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 

• FIat Scudo пасс., 2000 Г.в., белый, 2 
л, 300 тыс.км. Г.ровно. цена 124 350 
Грн. обмен 0671973377

•	КамАЗ-55102, самоскид-колгосп-
ник,	1992	рік,	на	с/госп.	роботах	не	
експлуатувався,	товарний	вигляд	
0506146423,	0963507337

3.3. автомобілі. Куплю 

викуп автомобілів будь-яких ма-
рок, в будь-якому стаНі, після дтп, 
Не розмитНеНі, проблемНі. доро-
го. 0976484669,0635852350

купим ваш автомобиль На 
выгодНых для вас условиях, в 
короткие сроки. возможНа по-
купка кредитНых, проблемНых, 
п о с л е  д т п  а в т о м о б и л е й . 
0962494994ярослав

куплю авто в будь-якому ста-
Ні: ціле, після дтп, потребую-
че ремоНту, проблемНе, кре-
дитНе, арестоваНе, будь-якої 
марки. евакуатор. швидко. 
0731617000,0976646575

куплю авто вітчизНяНого або за-
рубіжНого виробНицтва. можли-
во після дтп. швидко та дорого. 
0677459877,0632439432,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	2-ПТС-4 (причепи	тракторні),	са-
москидні	на	кругу,	металеві	борта	
0960795238,	0990585081

• комбайни зернозбиральні, прес-
підбирачі, комбайни картоплез-
биральні іноземноГо в-ва, трак-
тори мтз-80, -82, т-25, доставка 
0508462159,0986306600

•	Комбайни зернозбиральні:	"Воль-
во",	"Клаас",	"Джон	Дір",	"Массей-
Фергюсон",	бурякозбиральні,	кар-
топлезбиральні,	прес-підбирачі,	на	
замовлення	із-за	кордону,	можлива	
доставка	0501849978,	0987421737

• комбайни картоплезбиральні 
"анна", прес-підбирачі різних марок, 
трактори т-25, т-82, плУГи оборотні, 
інша с/Г техніка, польща 0974742211, 
0974742272

•	Косарки,  грабарки, 	 прес-
підбирачі,	трактори	МТЗ,	комбай-
ни	зерно-	та	картоплезбиральні,	
копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка,	до-
ставка.	0506905983	0966809590,	
0969302249

•	Косарки, картоплекопачки,	сі-
валки,	грунтофрези,	борони,	міні-
трактори,	мотоблоки.	Запчастини.	
Зернодробарки,	траворізки.	До-
ставка	по	Україні/	Сайт:	agrokram.
com	0980465090,	0990465090

• прес-підбирачі, комбайни зерноз-
биральні, бУрякозбиральні, карто-
плезбиральні та ін., можлива до-
ставка, часткове кредитУвання.
(050)9242613; www.ruStexno.com.
ua, ruStexno@maIl.ru 0505158585, 
0679040066

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.

Роботи виконуються
вчасно та якісно

Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57, 

(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!

•	Торговий представник	терміново	
потрібен	для	доставки	кондитер-
ських	виробів	у	м.Житомирі.	З/п	ви-
сока,	до	16000грн.	Виплати	вчасно	
097)7380810

•	Торговый представитель	 с	
личным	авто	приглашается	в	тор-
говую	компанию	Snack	Production.	
Заработная	 плата	 -	 10	 000	
грн+амортизация	067)6163330

•	Требуются сиделки	по	уходу	за	
больными	и	престарелыми	людьми	
на	дому	и	в	больнице.	Проживание	
и	питание	за	счет	работодателя	
0668464953

требуются специалисты в г.буча 
(под киевом) для шпаклевки (700 
м2) с последующей поклейкой 
обоев и покраской. ищем ответ-
ствеННого, аккуратНого специа-
листа с опытом работы. жилье 
предоставляем. оплата: сдель-
Ная, по факту выполНеНия работ 
0676599089

•	Фасувальники одягу	на	секонд-
хенд,	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	забезпечу-
ємо	0992530892,0989399439

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

1. Квартири №6, №7, №9, які знаходяться за адресою: м.Житомир, вул. По-
кровська (Щорса) 52.Дата торгів: 06.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №237363.

ПОВІДОМЛЕННЯ
З 07 вересня 2017 року керівником  Спільного підприємства "Щорсівський гра-

нітний кар'єр Укооппостачмашу" (код ЄДРПОУ  01728946) призначено Погорілого 
Віталія Петровича.

В зв’язку з чим Протоколом №07/09 від 07.09.2017 року  Загальних зборів Спіль-
ного підприємства "Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу" припиненоя 
(відкликано) повноваження всіх представників, відповідно до довіреностей, виданих 
до 07.09.2017 року попереднім керівництвом Спільного підприємства "Щорсівський 
гранітний кар'єр Укооппостачмашу", а видані довіреності до 07.09.2017 року вважаються 
такими, що втратили чинність. 

Печатка Спільного підприємства "Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу"  
(код ЄДРПОУ  01728946) старого зразку з 07.09.2017 втрачає чинність.

Представляти інтереси СП мають право виключно представники за довіреностями 
за підписом директора В.П.Погорілого.
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•	Сіялка СУПН,УПС,	Тодак-8,	СЗ-
3,6(5,4).	Культив.КРН-5.6.	Диск.
борона	АГ.	Оприскув.ОП.	Жат-
ка	кукур.	КМС-6(8)	0677801439,	
0990556745

•	Трактор "Джон-Дір-6910",	140к.с,	
2000р.,	плуги	оборотні	3-,4-,5-кор-
пусні,	жатки	кукурудзи	4-,5-,6-ряд-
ні,	фреза	3м,	 комбайн	 "Джон-
Дір-1032",	жатка,	2,8м;	комбайн	
картоплезбир.	"Самро",	бурякоз-
биральний,	1-рядний;	сівалка	3м	
0973850784,	0935000626

3.7. автозапчастини. Продам 

• автозапчастини за ГУртовими 
цінами і Усе необхідне для авто-
мобілів японськоГо, німецькоГо,к
орейськоГо,китайськоГо виробни-
цтва. маГазин Souz.kh.ua 0956386969 
0966386969,0736386969

• аГрозапчастини до зернозби-
ральних комбайнів, обприскУвачів, 
косарок, прес-підбирачів, карто-
плезбиральних комбайнів, карто-
плесаджалок, копачок, шини, каме-
ри. 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

3.9. автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

евакуатор по місту житомиру, 
області та україНі . до 4-х тоН, до-
вжиНа -5 м. будь яка форма за-
ваНтажеННя 0731617000,0976646575

4. буДматеРіали 
4.1. будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

•	Песок, щебень,	 отсев,	 ра-
створ,	бетон.	Доставка	а/м	ЗИЛ.	
0677905739,447067

• продам песок, бУт, щебень, от-
сев, дрова, землю, ГлинУ, пере-
Гной, подшивка. доставка строй-
материалов,  вывоз  мУсора. 
0938436692,0976949302серГей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

• бриГада дівчат викон.малярні ро-
боти різної склад.,декор.штУкатУр-
ка, Утепл.бУд, короїд, байрамікс. 
0633571633,0982599951зоя.

• строительство деревянных до-
мов, беседки, садовая мебель. 
всё для обработки дерева. офис-

маГазин "деревянный двор", Ул. 
космонавтов, 11 www.domoy.In.ua 
0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. 
Продам 

• ленточные  пилы  –  продажа 
новых, ремонт старых (сварка, 
заточка, разводка). Гарантия ка-
чества. Ул. баранова, 60. 0962461677

4.16. металообробка, ковка 
металу. Послуги 

•	Ковка та	ковані	елементи	за	
оптовими	цінами,	доставка	по	
всій	Україні.	Сайт:	KOVOSVIT.NET	
0966406564,	0443792466

4.22. столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

• продается доска пола сУхая 
строГаная  в  шпУнт,  блокхаУс, 
фальш-брУс, ваГонка; доска об-
резная, не обрезная строительная; 
стропила; балки, штахетник, мон-
тажная рейка и дровяные отходы 
с пилорамы. доставка на дом. 
0673911769

4.39. опалювальне обладнання. 
Продам 

•	Економне опалення.	Тепло	за	
20	коп/год.	Економія	до	70%	на	
опаленні!	Економні	ел/радіато-
ри,	керам.	панелі.	Вир.	Україна	
0675236614

•	Електрорадіатори Sun	Wind.	Від	
виробника.	Затрати-20	вт/м2.	Слу-
жать	15років.	Гарантія	2	роки,	sun-
wind.in.ua	0667105867,	0970890975

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-
дійні,	сучасні,	прості.	Сталь-4	мм,	
площа	100-300м2.	www.frezer.com.
ua	0961059178,	0473631062

6. ПослуГи 

6.13. Ремонт техніки 

ремоНт холодильНиків, замі-
На комплектуючих, заправка. 
якість, гараНтія. виїзд по області. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

• антени сУпУтникові. більше 100 ка-
налів. підключення по житомирУ та 
області. Гарантія, обслУГовУвання, 
прошивка та ремонт. м.житомир, 
вУл.вітрУка 17б. сц полісся net. 
0963607722,0933129393,449131

•	Допомога з	простроченням	авто,	
штрафом,	перезаїзд	на	наступ-
ний	рік,	вивіз	автомобіля	за	межі	
України,	тимчасовий	ввіз	та	режим	
транзиту,	також	можливий	пригін	
авто	з	Європи	у	короткі	терміни	
0966996566

інформація про роботУ в ізраілі. 
хороші Умови та високі заробітні 
плати. деталі за тел. 0979481616

8. РіЗНе 
8.1. Галантерея, одяг, взуття. 

Продам 

•	Військовий одяг	і	взуття	усіх	кра-
їн	НАТО,	спецодяг,	робочий	одяг,	
мото	шкіра.	Наш	сайт:	voennaya-
odezhda.com.ua	0503333611

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

•	Продам саджанці	морозостіких,	
самозапильних	ківі,	інжиру,	хурми.	
Саджанці	черенковані,	вирощені	в	
контейнерах.	0997982988

8.11. Промислове обладнання. 
Продам 

•	Повний комплект	обладнання	
мінізаводу	для	виробництва	шла-
коблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	
полублоків,	транспортне	обладнан-
ня	і	т.п.	0675669709

•	Трубогиби, комплекти	обладнан-
ня	для	виробництва	кованих	ви-
робів	та	м/п	вікон.	Ковані	бокови-
ни	для	лавок.	Ковані	лавки,	столи,	
гойдалки	0973588260,	decorzabor.
prom.ua

8.13. вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

купуємо відходи плівки полієти-
леНової, пластмаси та макулату-
ру. 0505580047,447919

• кУпУємо холодильники, пральні 
машини, плити, телевізори, ком-
пютери, монітори та іншУ побУ-
товУ та компютернУ технікУ. ста-
рУ або не працюючУ. самовивіз. 
0634792504,0677035457,449131

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втрачеНо посвідчеННя учасНи-
ка бойових дій На ім'я ткачука 
сергія миколайовича вважати 
НедійсНим

8.23. інше. Продам 

• продам харчовУ картоплю з до-
ставкою на дом. тел.: 0679826838

8.24. інше. Куплю 

•	Бурштинове намисто,	каміння	
(янтар.бусы,	камни)	жовте,	випу-
щене	до	1991р.,	бивні,	зуби	ка-
шалота,	моржа,	нагород,	ікони,	
самовари,	зброю,	техніку,	карти-
ни,	статуетки,	срібло,	вази,	фото-
ап.,	книги	до	1917р.,	годинники.	
mobistyle12072017@gmail.com	
0953961168,	0681337332	Viber

•	Ел/двигуни з/пром.	бв	роб/не	роб.	
Трансформатори	масляні	ТМ,	ТМЗ.	
Редуктора.	Підшипники.	Каб-пров.
продукцію	0986116240,	0502496589

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

•	Куплю електродвигуни,	редукто-
ри,	тельфери,	насоси,	лічильники	
бензину	0972771728

•	Куплю марки,	 альбомы	 для	
марок,	 а	 также	 другую	 фила-
телистическую	продукцию.	Ку-
плю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475

                      реалізовує саджанці плодових дерев.
В асортименті: яблуня, груша, слива, абрикос, вишні, черешні, персик,
алича гібридна, шовковиця, горіх грецький,
фундук, кизил.
Також є саджанці винограду, смородина,
порички, малина та агрус.
Всі сорти морозостійкі та районовані.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Відправляємо перевізниками
Нова Пошта та Укрпошта. 

Тел.: 067-368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник

www.Seedlings.at.ua
Продаємо бджіл
(Саджанці Житомирщини)

Вадим
В’ячеславович
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Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (067) 549-75-66

нові та вживані
вигідна ціна

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

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

ТОВ «Аріадна-Полісся» потрібні:

Тел.: 097 528 45 45

покрівельники, штукатури, 
муляри,  оздоблювальники. 
Робота по м. Житомиру та 
області.

•	Куплю пожежні	мотопомпи	МП-
800,	насос	ПН-30,-40).	Електро-
двигун	1-18	кВт,	Верстати.	Тиски.	
Патрони.	Фото:	sky85593@gmail.
com	0964180586

• кУплю сою, соняшникове насіння, 
ГречкУ та інші зернові, від населен-
ня. тел.: 0679826838

• кУплю холодильне та техно-
лоГічне обладнання 0966552655, 
0672658658

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	
чоботи	хромові,	бурки,	нагороди,	
значки,	янтар,	зуби	кашалоту,	бі-
вень,	сервізи,	картини	0683345254



23 Середа, 13 вересня 2017www.20minut.ua

13 вересня 2017 р.
№ 35 (651)
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Гороскоп на тиждень 13 - 19 вересня Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00 (067) 357-36-25

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Не пропустіть дуже 

важливу для вас інфор-
мацію, не зупиняйтеся 

на досягнутому – адже попереду 
нові привабливі перспективи.

ТЕЛЕЦЬ
Нові ідеї та плани 

спочатку ретельно про-
аналізуйте і лише після цього 
почніть їх втілювати в життя. 
Можливі знайомства, поїздки, 
нові враження.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня необ-

хідно сконцентруватися 
на рішенні важливих і 

невідкладних справ. Ваші талан-
ти оцінять.

РАК
Особисте й сімейне 

життя потребують осо-
бливої уваги. Уникайте суперечок 
з родичами й не обговорюйте сі-
мейні проблеми з колегами та 
знайомими.

ЛЕВ
Вдалий тиждень, на 

декого чекає цілком за-
кономірний і заслужений зліт 
у кар’єрі. Ризиковані заходи за-
вершаться успішно, якщо ви 
правильно розрахуєте свої сили.

ДІВА
Бажано не поспіша-

ти, не квапити події і не 
«тиснути» на молодших 

та підлеглих. І не варто сприйма-
ти усе надто «близько до серця».

ТЕРЕЗИ
Життя обіцяє бути 

цікавим та насиченим, 
а часом просто виру-

ватиме. Щоправда, доведеться 
«вникати» практично в кожне ор-
ганізаційне й побутове питання.

СКОРПІОН
Не сидіть, склавши 

руки. Від вашої актив-
ності залежатиме вті-

лення ваших заповітних планів 
у реальність.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня бажа-

но не братися за важли-
ві справи, по можливості скоро-
тите обсяг роботи. Продумуйте 
свої слова та дії.

КОЗЕРІГ
Незважаючи на дріб-

ні непорозуміння та за-
тримки у справах, не відступайте 
від задуманого, і всі проблеми 
вдасться залагодити.

ВОДОЛІЙ
Постарайтеся позбу-

тися всього непотріб-
ного, дріб’язкового, що 

заважає вам у навчанні, профе-
сійній діяльності, в особистому 
житті.

РИБИ
У вас з’явиться ре-

альний шанс здійснити 
свої задуми, якщо не за-

вадить ваша ж власна метушли-
вість або лінощі.

Сакура – японська 
вишня, прославлена 
багатьма поетами і 
національний символ 
країни. Отже, пред-
ставляємо вам цікаві 
факти про сакуру.

●● Кілька дерев підродини 
«Сливові» називаються «сакура-
ми» (часто сакурою вважають ви-
шню дрібнопильчасту).

●● Багато видів сакури є деко-
ративними рослинами і не пло-
доносять.

●● В часи Другої світової війни 

сакура використовувалася як мо-
тивуючий символ Японії.

●● У своїх колоніях Японія на-
магалася висаджувати сакури, що 
було одним із засобів висловлю-
вання претензій на територію.

●●  В Японії вишневий цвіт са-
кури символізує хмари.

●● Кольори сакури зустріча-
ються на всіх видах японських 
споживчих товарів (кімоно, кан-
целярське приладдя і посуд).

●● До теперішнього час у 
п’ятипелюсткова квітка сакури 
є основним мотивом геральдики 
збройних сил Японії.

●● Сакура зображується в 
японському татуюванні – іредзумі.

●● Традиція проведення пік-
ніків під квітучими деревами са-
кури називається «ханами» (спо-
чатку була поширена лише серед 
еліт, пізніше поширилася й серед 
простих громадян).

●● Щорічно японські метеоро-
логи випускають щоденні зведен-
ня про рух фронту цвітіння саку-
ри (з півдня на північ). Цвітіння 
сакури починається з Окінави в 
січні, до Токіо і Кіото приходить 
наприкінці березня або на по-
чатку квітня, а за кілька тижнів 
досягає Хоккайдо. Японці стежать 
за рухом фронту і влаштовують 
«ханами», коли в їхньому районі 
сакура розкривається повністю.

цікаві факти про сакуру

Р



вартові джунглів
Жанр: мультфільм
На перший погляд може здатися, що 

Моріс – звичайний пінгвін, адже зовні він 
виглядає як цей птах із забарвленням 
тигра. Але насправді всередині Моріс – 
справжній тигр, адже виріс серед цих 
гордих звірів. Він дуже хоробрий, силь-
ний і готовий захищати свої джунглі від 
найстрашніших загроз разом зі своїми 
друзями. Вартові джунглів, як вони себе 
називають, завжди охороняють порядок і 
звершують правосуддя у своєму величез-
ному домі. Правда, не завжди у них  
це добре виходить... 

Удача Лохана
Жанр: комедія, кримінал
Брати Джиммі і Клайд Лохани вирішили 

об'єднати свої зусилля, щоб у незаконний 
спосіб заробити собі трохи грошей. Джиммі 
зовсім недавно звільнили, а Клайд працює 
барменом, хоча замість однієї руки має 
протез. Обом зараз непросто, тому вони 
зважуються на пограбування під час пре-
стижної гонки серії NASCAR "Coca-Cola 600" 
на трасі "Charlotte Motor Speedway". Для цієї 
справи вони звільняють із в'язниці майстра 
підривів банківських сховищ на прізвисько 
Джо Ба-бах. Вони ризикнуть усім, що у них 
є, щоб провернути цю неймовірну справу.

Знову вдома
Жанр: комедія, мелодрама
Її звуть Еліс. Вона зовсім недавно 

розлучилася зі своїм чоловіком. Щоб 
почати життя з нуля, Еліс повертається 
у своє рідне місто Лос-Анджелес разом 
з двома дочками. Відразу після переїзду 
Еліс святкує свій 40-ий день народження. 
Вона відривається на повну й у нічному 
клубі зустрічає трьох режисерів, які 
саме шукають собі житло. Еліс вирішує 
поселити всіх трьох у себе. І це рішення 
привносить у її життя багато-багато нового, 
буквально змінюючи його. Кожен із хлопців 
закохується в дівчину...

воно
Жанр: містика, трилер, жахи
1986 рік, містечко Деррі, штат Мен, США. 

Начебто звичайне поселення, такі ж, як 
скрізь, люди. Але це тільки здається... У 
Деррі пропадає в 6 разів більше дорослих 
людей, ніж у будь-якому іншому місці. А 
дітей пропадає ще більше... Семеро дітей 
вирішують розслідувати ці дивні зникнення. 
Вони залазять в колектор, старовинний 
будинок. До дітей приходить розуміння, що 
виною всьому жахливий клоун Пеннівайн, 
який скоріше за все і живе в мережі колекто-
ра. Вони зустрінуться зі своїми найбільшими 
страхами, про які й не підозрювали...

кінотеатр «УкраЇна» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

«Аліса в Країні Чудес»
16 вересня

Початок о 12.00

«Мауглі»
23 вересня

Початок о 12.00

«Казки мандрівного 
лялькаря»
9 вересня

Початок об 12.00 та 14.00

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


