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Голова обласної ради 
Володимир Ширма відзвітував 
за рік своєї роботи

Як керівництво державного архіву 
Житомирської області ламає долі

с. 5

Учитывая историческое значение и заслуги 
казачества перед Отечеством в утверждении 
Украинской государственности,  его весомый 
вклад в развитии Украины и славные победы 
наших предков, учреждён Указом Президента 
Украины за № 966/99 от 7 августа 1999 г. День 
украинского казачества. 

Украинцы во все века были и продолжают оста-
ваться защитниками своей земли, обладают неве-
роятной силой духа и патриотизма,  не забывают 
о казацких корнях и идеи – добиться независи-
мости и построить собственное Государство. 

От имени краевого атамана Полесской Сечи 
и от себя лично Поздравляю всех с праздни-
ком Покрова Пресвятой Богородицы. И пус-
кай Матерь Божья хранит вас и ваши семьи. 

Інтернат чи 
концтабір: 
у радомишлі 
знущаються над 
психічно хворими

Генерал-есаул советник 
краевого атамана Полесской 

Сечи А.П. Коцюбко 
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Житомирський джаз-фестиваль Jazzomyr представляє!
ShockolaD – це проект, що оснований на творчому тандемі відомих українських музикантів – Ігоря 

Гнидина та Анастасії Літвінюк, які є його засновниками та ініціаторами.
Це один з найуспішніших українських джазових колективів.
Музика проекту зароджується завдяки змішуванню різних стилів, імпровізації, неповторності ідей та 

мотивів, що базуються на українській свідомості музикантів. Кожен альбом проекту є різним завдяки 
постійним експериментам над звуками, думками, над синтезом електроніки та акустики. 

ShockolaD відкритий до музики різних стилів і напрямків. Музиканти поєднують речі, які здаються 
непоєднуваними і роблять це настільки природно, що кожен їх концерт пронизаний глибокими емоціями 
та обміном енергією між гуртом та аудиторією. Вони несуть меседж відкритості, зворушення і доторку до 
кожної людини, яка хоче поринути у світ звуків, що створюються під час незабутнього музичного ритуалу, 
яким є ShockolaD.

Брія Блессінг (англ. Bria Blessing; нар. 4 червня 1979, Шуґар-Ленд, Техас) — американська та 
українська співачка і композитор. Вокалістка, грає на гітарі та фортепіано. Музичне навчання почала у 
віці 8 років за класом фортепіано, але через рік кинула. Надалі свої музичні здібності розвивала 
самостійно, і всі свої успіхи вважає даром від Бога. До 25 років займалася музикою виключно у рамках 
церковної та місіонерської діяльності. Далі починає публічні виступи в одному з львівських джаз-клубів. 
Стала відомою в Україні після участі в талант-шоу «Голос країни» у команді Святослава Вакарчука.

Генеральний спонсор концерту - компания "Евроголд".
Квитки вартістю 80-180 грн. в касах філармонії. Т. 22-13-57.

Концерт "Наш джаз" гурту ShokolaD (Львів) та Bria Blessing (USA)

Плаза, вул. Отаманів Соколовських, 5
093 863 56 96,  096 437 81 67

Вітаємо всіх наших дор�их ч�овіків

(друзів, синів, ч�овіків, хлопців, батьків)

зі свят� мужності і честі —

з Днем з�исника України!

Професійна школа
естрадного фокалу

Бажаємо вам довголіття, міцного 
здоров'я, щастя, родинного благопо-
луччя.

Нехай щастить вам на всіх 
перехрестях долі!

ЖИТОМИР
ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 13

(ВУЛ. ВАТУТІНА, 13)
(0412) 257-222

WWW.LUCH-MEBLI.COM.UA

Покрови Присвятої Богородиці
  та Днем захисника України !
Покрови Присвятої Богородиці
  та Днем захисника України !

Колектив фабрики «ЛУЧ»
вітає зі святами:

Колектив фабрики «ЛУЧ»
вітає зі святами:
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У четвер, 12 жовтня о 18:30 в актовій залі 
Обласної універсальної бібліотеки імені Олега 
Ольжича відбудеться 37-е засідання «Клубу 
експертів Житомирщини». 

Тема телевізійного ефіру «Із "четвірки" до-

стойних виберуть одного!». 
Про вибори ректора Житомирського дер-

жавного університету імені Івана Франка роз-
повідатимуть досвідчені експерти, викладачі, 
науковці, громадські активісти, які обговорять 

виборчі програми та перспективи розвитку 
найстаршого житомирського вузу. 

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «Із “четвірки” достойних виберуть одного!»

Алла Гетьман

Наразі Житомир-
ське трамвайно-тро-
лейбусне управління 
працює над проектом 
будівництва нової 
лінії по вулиці Про-
мисловій. 

На виготовлення проектно-ко-
шторисної документації ТТУ необ-
хідно 200 тис. грн, на будівництво 
тролейбусної лінії на Промисло-
вій – 4 млн 100 тис. грн. Проект 
щодо внесення змін до фінансового 
плану ТТУ підтримали на чергово-
му засіданні виконкому.

За словами заступника міського 
голови Дмитра Ткачука, будівни-
цтво тролейбусної лінії на вулиці 
Промисловій потрібне тому, що у 
цьому районі знаходиться більше 
15 підприємств, де працюють більш 

ніж 4,5 тис. людей.
«І це лише ті підприємства, 

які юридично зареєстровані. А 
ще є безліч дрібних підприємств, 
які орендують склади та невеликі 
площі. Мова йде про 4,5 тис. працю-
ючого населення. Це платники за 
проїзд. Тому, розглядаючи питання 
розширення комунальної мережі, 
ми зупинились саме на цьому ва-
ріанті», – зазначив Дмитро Ткачук.

Втім, не усіх членів виконкому 
така ідея задовольнила, свої заува-
ження висловив Руслан Годований.

«Чи є вже якісь домовленості 
з підприємствами, які працюють 
в цьому районі? Чи не вийде так, 
що ми побудуємо лінію, а вони як 
возили людей своїми автобусами, 
так і будуть возити? Хто тоді не-
стиме відповідальність?», – сказав 
Руслан Годований.

Своєю чергою, заступник місь-
кого голови Дмитро Ткачук пові-
домив, що ризики є завжди, але 
людям все пояснять, ніхто не за-
лишиться осторонь.

«Якраз сьогодні ми говоритиме-
мо про це із компаніями. А говоря-

чи про пасажира, буде він там чи ні, 
як приклад, можна подивитися по 
маршрутках, які туди їздять: вони 
постійно перевантажені», – наголо-
сив Дмитро Ткачук.

Також міський голова Сергій 
Сухомлин відзначив, що після впро-
вадження електронного квитка та 
зростання вартості проїзду виручка 
ТТУ зросла вдвічі. 

«Ще рік тому виручка в день 
ТТУ складала 87-92 тис грн.  Зараз, 
після введення електронного квитка 
та після підвищення вартості про-
їзду, лише у понеділок вона склала 
174 тис. грн, а це вдвічі більше. Ми 
говорили, що ці кошти підуть на 
підняття зарплати водіям. Так воно і 
буде, ми послідовно виконуємо свої 
обіцянки. Тепер середня зарплата 
водія складатиме 8-9 тис. грн.», – 
сказав Сергій Сухомлин.

Зрештою, виконком підтримав 
рішення про будівництво тролей-
бусної лінії на Промисловій, але за 
умови, що Дмитро Ткачук на на-
ступне засідання виконкому під-
готує розрахунки орієнтованого 
пасажиропотоку.

Алла Гетьман

Пам’ятний знак 
воїнам АТО з’явиться 
на вулиці Перемоги, 
2 (навпроти магазину 
«Темп»).

За проект рішення щодо за-
твердження місця встановлення 
пам’ятного знаку/композиції, 
присвяченої воїнам АТО у Жито-
мирі, проголосували 4 жовтня на 
черговому засіданні виконавчого 
комітету Житомирської міськради. 

Нагадаємо, відкритий конкурс 
на кращу пропозицію пам’ятного 

знаку або композиції, присвяче-
ної воїнам АТО, триватиме до 16 
листопада. Автори можуть подати 

проекти як окремих пам’ятних 
знаків, так і комплексної компо-
зиції з благоустроєм території.

Алла Гетьман

Привезти  зі Львова 
бронзовий пам’ятник 
Олегу Ольжичу пла-
нують 14 жовтня.

Пам’ятник Олегу Ольжичу 
привезуть зі Львова до Житомира 
орієнтовно 14 жовтня. Про це під 
час засідання виконкому розповів 
міський голова Сергій Сухомлин.

«14 жовтня зі Львова планують 
привезти пам’ятник Олегу Ольжи-

чу. Далі триватимуть роботи по 
його встановленню. У Житомирі 
27 жовтня буде проходити наукова 
конференція, присвячена Олегу 
Ольжичу, на яку приїдуть істори-
ки і вчені з усієї країни. Тому саме 
цієї дати ми і плануємо зробити 
відкриття пам’ятника та скверу», – 
розповів Сергій Сухомлин.

Всеукраїнська конференція 
«”Я камінь з Божої пращі”. О. 
Ольжич – поет, учений та його 
доба», присвячена 110-й річниці 
від дня народження Олега Кан-
диби (Ольжича), пройде 27 жов-
тня 2017 року в Житомирському 
державному університеті імені 
Івана Франка.

Алла Гетьман

Попередньо опа-
лювальний сезон 
у Житомирі пла-
нували розпочати 
з 15 жовтня, але 
оскільки ця дата 
припадає на вихід-
ний день, у мерії 
вирішили увімкнути 
опалення на декіль-
ка днів раніше. 

За словами заступника місь-
кого голови Олександра Фещен-
ка, місто повністю готове до 

початку опалювального сезо-
ну, тому подати тепло можна у 
будь-який день. 

Своєю чергою, міський го-
лова Житомира Сергій Сухом-
лин додав, що температурні 
показники впали, тому розпо-
чинати опалювальний сезон 
потрібно раніше.

«У нас є пропозиція розпоча-
ти опалювальний сезон раніше, 
а саме 12 жовтня. За ці три дні 
ми якраз запустимо систему, 
щоб будинки нагрілися  і вже 
17 жовтня діти зможуть піти у 
теплі садочки, школи», – зазна-
чив Сергій Сухомлин. 

Нагадаємо, заклади освіти та 
охорони здоров’я за необхідності 
можуть розпочати опалюваль-
ний сезон раніше. Для цього 
потрібно подати заявку на КП 
«Житомиртеплокомуненерго».

У Житомирі збудують 
ще одну тролейбусну лінію

У Житомирі 
з 12 жовтня 
розпочнеться 
опалювальний сезон

На Покрову до 
Житомира привезуть 
пам’ятник Ольжичу, 
але відкрити 
планують 27 жовтня

Стало відомо, 
де встановлять пам’ятний знак 
воїнам АТО у Житомирі
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Алла Гетьман

Депутату Жито-
мирської обласної 
ради Віталію Вітусеви-
чу у вівторок, 3 жов-
тня, надійшло звер-
нення від мешканців 
міста Радомишль про 
можливі правопору-
шення щодо людей з 
вадами, які перебу-
вають у Радомишль-
ському психоневро-
логічному інтернаті 
Житомирської облас-
ної ради.  

Зокрема повідомлялося, що в 
ніч з 2 на 3 жовтня у 67 дієздатних 
громадян України був проведений 
огляд особистих речей, люди під-
давалися погрозам, насильству. У 
них були відібрані особисті бан-
ківські картки (пенсійні) і коди 
до них. Стало відомо і про факти 
сексуального насильства в збоченій 
формі. Про це журналістам «20 
хвилин» повідомив помічник депу-
тата Житомирської обласної ради 
Віталія Вітусевича – Ігор Пірожок. 
Радомишльський інтернат – кому-
нальне підприємство Житомир-

ської обласної ради. Користуючись 
Законами України «Про місцеве 
самоврядування» і «Про статус 
депутатів місцевих рад», депутат 
обласної ради Віталій Вітусевич 
прибув до інтернату, щоб пере-
вірити достовірність інформації.

«Керівника підприємства на 
місці не було, зустріла заступниця 
директора, яка відразу ж звинува-
тила депутата в упередженості, не 
почувши навіть питання. Повідо-
мивши інформацію, отриману від 
виборців, їй були надані списки 
дієздатних мешканців інтернату 
та обіцяно, що з ними можна буде 
провести зустріч, а також пого-
ворити з Наталією Поповою, яка 
постраждала в ході можливих не-
правомірних дій з боку персоналу. 
У цей момент почалися дзвінки по 
телефону керівництву інтернату, 
а «найцікавіше» те, що списки 
нею були вирвані з рук,а при-
міщення заблоковано. Всупереч 
законодавству України депутату 
було відмовлено у відвідуванні 
комунального підприємства», – 
зазначив Ігор Пірожок.

Так, за словами помічника 
депутата обласної ради Віталія 
Вітусевича, персонал комунально-
го підприємства повністю забло-
кував усі виходи і входи до інтер-
нату, а особи в нетверезому стані 
стверджували, що вони місцеві 
працівники і з погрозами та лай-
кою стали провокувати депутата 
Вітусевича. 

«Була викликана поліція, яка 
підтвердила право депутата на 

відвідування підприємства і озна-
йомлення з роботою інтернату. З 
їхньою допомогою на територію 
все ж таки вдалося потрапити. 
Однак працівники підприємства 
на чолі з тимчасово виконуючим 
обов’язки директора Світланою 
Охотенко закрили людей в корпусі 
прямо на наших очах. Наталію 
Попову, виламуючи руки і б’ючи, 
заштовхали у глибину приміщен-
ня (вона стояла на балконі за гра-
тами). Своєю чергою, заступник 
директора стверджувала, що карт-
ки брали для перевірки, мовляв, 
задля того, аби перевірити, як ви-
трачають гроші!

Світлана Охотенко всупереч 
законодавству позбавила 67 дієз-
датних громадян України права 
свободи, грошей, взявши їх по 
суті в заручники. І взагалі за ко-
роткий період свого «правління», 
ще навіть не підтвердивши  статус 
«директриси на постійній основі», 
пані Охотенко «прикрасила» ін-
тернат цілим букетом порушень, 
наприклад, незаконне обмеження 
свободи людини, яке підпадає під 
статтю КК України. Великі по-
боювання викликає і той факт, 
що підопічним не говорять, які 
таблетки їм дають. Недобровіль-
не використання психотропних 
препаратів також підпадає під 
кримінал. А тепер додалося ще 
і можливе привласнення коштів 
підопічних», – обурюється Ігор 
Пірожок. «Я весь час думаю: краще 
б я в тюрмі сиділа, ніж тут пере-
бувати. Там є хоч якийсь шанс ви-

йти на свободу, а звідси – ніколи. 
214 людей живуть у концтаборі. 
І це у 21 сторіччі! На Житомир-
щині! Люди, що з нами?», – цитує 
слова мешканки інтернату Бойчук 
помічник депутата. 

У поліції журналістам «20 хви-
лин» інформацію підтвердили. Ка-
жуть, що наразі триває перевірка.

«Подія дійсно мала місце. До 
інтернату виїжджали представни-
ки поліції. На територію закладу 
не пустили ані депутата, ані по-
ліцію. На даний час триває пере-
вірка щодо обставин, викладених 
у зверненні про порушення прав 
людини», – розповіла начальник 
відділу комунікації ГУНП в Жи-
томирській області Алла Ващенко.

У середу, 4 жовтня, депутат Жи-
томирської обласної ради Віталій 
Вітусевич надіслав звернення голові 
Житомирської ОДА Ігорю Гунди-
чу, голові обласної ради Володи-
миру Ширмі та першому заступ-
нику голови обласної ради Сергію 
Крамаренку з вимогою негайно 
направити в Радомишльський 
психоневрологічний інтернат 
комплексну перевірку із залучен-
ням представників громадськості, 
правоохороних органів, психологів. 
А також відсторонити тимчасово 
виконуючу обов’язки директора 
Світлану Охотенко від виконання 
покладених на неї обов’язків до кін-
ця проведення перевірки роботи 
інтернату.

Інтернат чи концтабір: 
у Радомишлі знущаються 
над психічно хворими
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Як керівництво Державного 
архіву Житомирської області 
ламає долі

Микола Корзун

Історія, з якою ми 
збираємось познайо-
мити нашого читача, 
не має стосунку до 
складних перипетій 
та калейдоскопічних 
ребусів, що, наприк-
лад, нерідко трапля-
ються у коридорах 
нинішньої влади. 

Цього разу не йдеться про по-
рушення умов численних тендерів 
чи порушення регламенту сесії 
котроїсь із рад. Мова піде про 
долю звичайної людини, якщо 
точніше – рядового працівника 
державної установи, чиї права 
були брутально порушені, а на-
справді людині фактично злама-
ли долю. Установа, де відбулися 
дивовижні за суто людськими 
мірками речі, усім добре відома. 
Це – Державний архів Житомир-
ської області, що знаходиться на 
відомій житомирянам Охрімовій 
Горі. Про те, що керівництво цьо-
го поважного закладу поруши-
ло не лише норми вітчизняного 
законодавства, але й знехтувало 
елементарні норми людської 
моралі, засвідчило рішення Ко-
рольовського районного суду, 
ухвалене 8 вересня 2017 року.

Позивачем у вище зазначеній 
судовій справі стала археограф 
Держархіву Житомирської об-
ласті Наталія Кравчук. А при-
чиною, яка спонукала Наталію 
Григорівну звернутися до суду, 
стали дії керівництва архівної 
установи. 13 лютого поточного 
року Наталія Кравчук зненацька 
і несподівано отримує догану від 
керівництва Державного архіву 
Житомирщини начебто за те, 
що вона не виконує покладених 
на неї посадових обов’язків. На-
справді ані детальних пояснень, 
ані предметних звинувачень чи 
конкретного змісту порушень, 
що «потягнули» на догану, про-
відному археографу ніхто із архів-
ного начальства не повідомив і не 
довів до відома. За словами самої 
Наталії Кравчук, їй рекоменду-
вали звільнитися добровільно 
або ж погрожували звільненням 
«по статті». Коли працівниця, яка 
продовжувала добросовісно пра-
цювати, не почула умов « ульти-
матуму» від керівництва, почала-
ся фабрикація «справи». Але ж, 
чи то бажання у начальства було 

таким стрімким , чи нетерплячка 
замучила керівництво Держархі-
ву, але догана, яку «зліпили» для 
невгодної працівниці 13 лютого 
2017 року, «кульгала» на обидві 
ноги з точки зору її законності. І, 
тим не менше, свою справу вона 
зробила. Наталія Кравчук зму-
шена була звертатися до лікарів 
через раптове погіршення ста-
ну здоров’я (і вже за кілька днів 
після притягнення її до дисцип-
лінарної відповідальності  вона 
змушена була приступити до лі-
кування). Тривожно-депресивний 
синдром, який діагностували у 
провідного археографа архіву, пе-
ретворив її на пацієнтку лікарні. 
Керівництво Держархіву сприй-
няло хворобу своєї працівниці 
по-своєму і 18 липня 2017 року 
вона отримує вже другу догану 
за «грубі помилки при виконанні 
посадових обов’язків». Той , хто 
розуміється на юридичних тон-
кощах трудового законодавства, 
міг би одразу зробити найбільш 
ймовірний висновок: людину еле-
ментарно «підводили», або, інши-
ми словами, «підставляли» під 
«статтю» про звільнення з робо-
ти. Так воно насправді й вийшло, 
бо вже наступного дня, 19 липня 
2017 року, Наталію Кравчук було 
звільнено з посади провідного 
археографа архівної установи. 
Знову ж таки, звільнення від-
булося без зазначення у наказі 
конкретних правових підстав. За-
уважимо лише, що вже за кіль-
ка днів посада Наталії Кравчук 
виявилася зайнятою, що може 
служити певною підставою для 
того, щоб вважати дії керівництва 
Державного архіву Житомирської 
області заздалегідь спланова-
ними і передбаченими. Тобто, 
Наталію Кравчук вже давно го-
тувалися звільнити, а формаль-
ними передумовами для цього 
стали дві догани із «розривом» у 
кілька місяців. При цьому ніхто 
із керівництва установи, а, тим 
паче – керівників профспілки, не 
подумав зважити на стан здоров’я 
колеги-працівниці. А також на 
те, що вона самотужки виховує 
сина- підлітка, а тому потребує 
відповідних коштів і звільнення з 
роботи стане для неї справжньою 
катастрофою.

Звісно ж, звільнена праців-
ниця одразу подалася до суду 
із відповідним позовом. І вже 
8 вересня 2017 року рішенням 
Корольовського районного суду 
позовні вимоги Наталії Кравчук 
були задоволені. Усі три накази 
(два – про притягнення до дис-
циплінарної відповідальності й 
один – про звільнення з роботи), 
видані Держархівом Житомир-

ської області відповідно 13 лю-
того, 18 та 19 липня 2017 року, 
були визнані незаконними, а 
саму Наталію Григорівну тим же 
рішенням суду було поновлено 
на посаді головного археографа 
Державного архіву Житомирської 
області. На користь звільненої 
працівниці Держархів має спла-
тити втрачений нею заробіток за 
період від 20 липня до 8 вересня 
2017 року. Більше того, згідно з 
рішенням суду, на користь Ната-
лії Кравчук із Державного архіву 
Житомирської області має бути 
стягнута заподіяна порушен-
ням її трудових прав моральна 
шкода, яку суд визначив у сумі 
5 тисяч гривень. Ну, й нарешті, 
Держархів Житомирщини має 
сплатити на користь держави 
суму судового збору, яка стано-
вить 2 тисячі 560 гривень. 

Загалом рішення суду було 
неважко прогнозувати, оскільки 
порушення та недосконалості 
адміністрації установи, що 
«видавала» накази про догани 
та звільнення провідного архе-
ографа Наталії Кравчук, були 
очевидними. Тепер рішення суду 
керівництву Держархіву Жито-
мирської області доведеться ви-
конувати. Зрозуміло, неприємно 
визнавати свої очевидні помил-
ки, тим паче, що для держави 
вони «влетіли» у більш як 15 ти-
сяч гривень. Адже керівництво 
Житомирської держадміністра-
ції (зокрема колишній її очіль-
ник Сергій Машковський) мало 
б подбати про належний рівень 
відповідальності та компетент-
ності керівника, якого призна-
чають директором Державного 
архіву. Але виявилось, що Антон 
Миколайович Михайлов, який 
раніше мав досвід керівництва 
Житомирським районом, а ще 
раніше – фірмою із заготівлі 
металобрухту, у доволі простій 
ситуації допустив очевидний 
«промах». І не тому лише, що 
не оформив належним чином до-

гани своїй підлеглій працівниці, 
а ще більше – через елементарне 
нехтування долею жінки-матері, 
фахівця-археографа, яка чимось 
комусь не сподобалась. Ми роз-
мовляли із двома колишніми 
директорами Житомирського 
Державного архіву, і кожен із 
них навіть думки не припускав-
ся, що Наталія Кравчук може 
працювати із «грубими помил-
ками». Більше того, вона за-
вжди вважалася одним із най-
кращих працівників установи, 
де працювала майже 18 років. 
Але, тим не менше, для Антона 
Михайлова, так само, як і для 
представників профспілки уста-
нови, які могли б і повинні були 
б захистити свою колегу, вище 
згадана аргументація нічого не 
«важила». Хтозна, як працюва-
тиметься Наталії Кравчук піс-
ля поновлення на роботі (хоча 
сьогодні минув вже місяць, як 
суд вирішив поновити її на по-
саді археографа), але натомість 
в архіві ніхто цього робити не 
поспішає. Можливо, сьогодні 
«мода» у середовищі чиновни-
ків така пішла, аби не викону-
вати рішення судів? А можливо, 
Антон Михайлов сподівається 
на те, що скористається правом 
апеляційної скарги, і Наталію 
Кравчук на роботі поновлювати 
не буде потреби? Але ж совість у 
людини, яка ламає долю своєму 
не найгіршому підлеглому, має 
ж таки бути? Чи може про такі 
«дрібниці», як совість (а разом – і 
про честь), на підприємстві, де 
приймали металобрухт, при-
йнято було не зважати? Ці та 
інші питання мають турбувати 
не лише Антона Михайлова та 
його нинішніх помічників, але 
й очільників Житомирської об-
ласті, які мали б звернути увагу 
на те, як працюють і як вершать 
долями людей деякі керівники 
поважних державних установ. 
Також й тієї, що знаходиться у 
Житомирі на Охрімовій Горі.

Леонід
Громік,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Куди ж без  
нього – АКБ

Уже писали про акумуляторні ба-
тареї неодноразово, але тільки-но 
починається підготовка до зимового 
сезону, питання про АКБ піднімається 
знов. Умови зберігання уже описува-
ли, а от придбання – ні.

Надійний акумулятор в зимовий пе-
ріод – збереження нервів, своєчасне 
вирішення запланованих питань, по-
вага до себе як водія. Нові технології ви-
магають від водіїв нових знань, уміння 
орієнтуватись в ситуації, яка виникає. 
Вже нікого не дивує АКБ – необслу-
говуваний. Скільки «головного болю» 
його створення зняло з автомобілістів 
(перевірка рівня електроліту, його гус-
тина, залишкова напруга, доливання 
дистильованої води і це регулярно і по-
стійно до кінцевого строку служби АКБ). 

Питання про АКБ, який обслугову-
ється, тепер стоїть тільки перед авто-
любителями, які цінують гроші, а не 
себе. Необслуговуваний – однозначно, 
але вибір такий великий. Для початку 
ознайомтесь з рекомендаціями для ва-
шого автомобіля. Чи вистачить ємності 
для тривалої експлуатації і надійності.

Серед кращих іноземних виробни-
ків АКБ у 2016 і 2017 р. – такі фірми: 
Bosch, Varta, Exide, Kraft, Baren. Ви-
робників інших держав до уваги не 
беруться через якість (точніше – не-
якісність) виробів.

Заслуговують на увагу гібридні АКБ, 
де позитивні пластини вироблені з до-
мішками сурми, а негативні – з до-
даванням кальцію. Вони не обслуго-
вуються, стійкі до перепадів напруги 
і розрядів, з низьким саморозрядом 
та з високим стартовим током. До-
бре слово належить сказати і про 
AGM акумулятор. В результаті запов-
нення батареї гелеподібною масою з 
мікроволокна, просоченого розчином 
сірчаної кислоти горючі гази (кисень 
і водень) «ловляться» парами гелю і 
знову використовуються. Це робить 
ці АКБ пожежобезпечними, вони не 
мають рідкого електроліту, мають мож-
ливість використання при різних кутах 
нахилу, збільшений термін служби. Все 
написане – для роздумів і правильного 
вибору, бо я даю лише напрямок – 
останнє слово за вами.

Не буде зайвим нагадати про кра-
ще зберігання АКБ (це не під ліжком 
чи в коридорі). Він, відповідно під-
готовлений, повинен залишатись на 
автомобілі. Не травіть себе і близьких 
газом, який виділяє АКБ (гримучий), 
бо він інтенсивно виділяється саме в 
теплі, але уваги він потребує завжди.

АКБ купується раз на 5 років – не 
помиліться у виборі!

куточок

ВоДІЯ
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Алла Гетьман

На базі КП «Жи-
томироблагроліс» 
відбулась звітна 
прес-конференція 
керівництва обласної 
ради. У ході засідан-
ня було надано оцін-
ку річній діяльності 
та озвучено плани на 
майбутнє.

Як повідомив голова облра-
ди Володимир Ширма, за вказа-
ний період у обласній раді було 
проведено 6 сесій, прийнято 393 
рішення, відбулось 61 засідання 
постійних комісій, на яких роз-
глянуто 1192 питання. Лише 
комісією з питань бюджету і 
комунальної власності розгля-
нуто і опрацьовано 461 питан-
ня. До цього переліку входять не 
лише питання, які виносяться на 
розгляд сесії обласної ради, а й 
звернення організацій, установ, 
підприємств, громадських органі-
зацій і просто мешканців області. 

Здобутки
За результатами сесійних за-

сідань 26 депутатських звернень 
було направлено на адресу цен-
тральних органів державної вла-
ди, серед яких питання внесення 
змін до Бюджетного, Податкового 
та Господарського кодексів Укра-
їни, недопущення скасування 
мораторію на вивіз необробле-
ної деревини за межі країни, 
вирішення питання пільгового 

медичного забезпечення грома-
дян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи тощо.

Окремо Володимир Ширма 
зупинився на судових справах, 
у яких юристи обласної ради 
відстоюють інтереси жителів 
територіальних громад області. 
Зокрема, це справи про визнання 
незаконним та скасування шести 
спеціальних дозволів, виданих 
Держгеонадрами України для 
ТОВ «Райт Солюшн» (3 спецдоз-
воли), ТОВ «Амбер Холдинг» (2 
спецдозволи), ТОВ Компанія 
«Надра Галичини» (1 спецдозвіл). 
Громадськості було повідомлено, 
що Вищий господарський суд по-
ставив остаточну крапку у питан-
ні «хто є власником» приміщень 
по вул. Київській ,74 та майдані 
Соборному 5/1 у м. Житомир. 
Єдиний законний власник – це 
Житомирська обласна рада. 

Нагадаємо, що дані при-
міщення 20 років перебували 
у безкоштовному користуванні 
фонду «Реабілітація інвалідів», 
який там здійснював свою ко-
мерційну діяльність.

Також журналістам повідоми-
ли про очікуване перевиконання 
бюджету та своєчасну виплату 
заробітної платні працівникам 
обласних комунальних установ. 

«Щодо усіх місцевих бюдже-
тів області, то за 9 місяців цього 
року надійшло понад 3 млрд грн. 
Щодо обласного бюджету, то він 
у нас виконаний. Очікуємо, що 
його виконання становитиме 
103%. Якщо говорити про наші 
ОТГ, то у них цього року над-
ходження у порівнянні з мину-
лим більші у 2,6 рази. Сьогодні 
в області на рахунках 1 млрд 605 
млн грн, на депозитах зараз зна-
ходиться 192 млн грн загального 

фонду і 216 млн грн спеціального 
фонду», – поінформував Володи-
мир Ширма .

Плани на майбутнє
Голова облради повідомив, 

що зараз є певні проблеми із фі-
нансуванням заробітної плати в 
обласних комунальних закладах, 
але ця проблема до кінця року 
буде вирішена.

Наразі в області триває процес 
призначення керівників комуналь-
них закладів на вакантні посади. 

«Так, за цей час проведено 
26 засідань конкурсних комісій 
на заміщення вакантних посад 
керівників підприємств, установ, 
за результатами яких визначено 
переможцями 20 кандидатів. Із 
них обласною радою призначено 
11 керівників, на чергову сесію 
обласної ради будуть внесені 
питання про призначення ще 9 
керівників комунальних підпри-
ємства та установ», – поінформу-
вав Володимир Ширма.

До кінця року планується 
провести ще 2 засідання конкурс-
них комісій на вакантні посади 
директорів Радомишльського 
психоневрологічного інтернату 
Житомирської обласної ради та 
Житомирського обласного цен-
тру народної творчості Житомир-
ської обласної ради.

Чим запам’ятався цей рік 
роботи керівництву області

На закінчення голова облас-
ної ради Володимир Ширма по-
ділився своїми враженнями від 
року діяльності: «Як я раніше 
говорив, для мене зажди була в 
пріоритеті консолідація депутат-
ського корпусу. Вважаю, що це 
мені вдалось. Під час прийняття 
важливих для області рішень, 
питань соціально-економічного 
розвитку, відстоювання інтере-
сів жителів наших громад, ми 
маємо завжди в сесійні залі пе-
реконливу більшість».

Не приховував емоцій і пер-
ший заступник голови обласної 
ради  Сергій Крамаренко: «Гор-
дий тим, що нашому депутат-
ському корпусу вдалось запус-
тити процес визнання бійців 
- добровольців учасниками АТО. 
Зазначу, що вже перші добро-
вольці отримали посвідчення. 
Хоч це визнання і локального ха-
рактеру, але дозволяє хлопцям 
бути учасниками програм, які 
діють в нашій області».

Заступник голови обласної 
ради Максим Вілівчук заува-
жив: «Це взагалі мій перший 
рік праці в органах місцевого 
самоврядування. Мені особисто 
найбільше гріє душу усвідом-
лення того, що думка людей 
щодо принципів роботи облас-
ної ради змінюється в якісно 
кращий бік. І я радий, що став 
учасником цього процесу».

Голова обласної ради 
володимир Ширма 
відзвітував за рік своєї роботи

Пенсійна «рехформа»
Минулого тижня у парламенті було 

прийнято так звану пенсійну реформу. 
Реформою називають підняття пенсії 
з 1312 грн до 1452 грн. Народні об-
ранці наввипередки вихваляли себе 
на усіх телеканалах за те, які вони мо-
лодці та реформатори.

Насправді реформи, на яку очіку-
вали українці, не відбулося.

Мільйони пенсіонерів вимушені іс-
нувати, а не жити на пенсію, яка менша 
за 2 американських долари на день. 
Офіційно світовий банк вважає межею 
бідності 1,9 долари на добу. Якщо ві-
рити вітчизняній статистиці, то в Україні 
налічується 8 млн пенсіонерів, які зна-
ходяться за межею бідності. І у влади ще 
вистачає нахабства піаритися на цьому!

До того ж вартість комунальних 
послуг та продуктів харчування вже 
давно на тому ж рівні (або й дорожче), 
ніж в країнах Європейського Союзу.

Проблема пенсій є, і її потрібно 
вирішувати. З кожним роком вона 
буде лише загострюватися. 

«Косметичним ремонтом» у цій 
ситуації не обійтися, адже нинішня 
пенсійна система себе віджила і є 
неефективною.

Пенсія має забезпечувати гідну 
старість та життя, а не жебрацтво та 
виживання. Тоді, можливо, українці 
будуть охочіше сплачувати пенсійні 
відрахування.

Наразі маємо такі цифри: кожен 
середньостатистичний працюючий 
українець відраховує до Пенсійного 
фонду близько 600 000 грн. Серед-
ня тривалість життя українців 67-69 
років. При пенсії у 2000 грн українці 
отримують лише третину тих коштів, 
які сплачували до Пенсійного фонду 
протягом усього трудового життя. Отже, 
в середньому кожен працюючий украї-
нець «дарує» 400 000 грн державному 
бюджету та чиновникам, які отримують 
мільйонні зарплати, премії та пенсії.

Кожен працюючий повинен мати 
власний пенсійний рахунок та відкла-
дати на нього стільки коштів, скільки 
вважає за потрібне. І використовувати 
їх тоді, коли йому буде необхідно, і 
в тому розмірі, в якому необхідно. 
Держава повинна лише гарантувати 
недоторканість цих коштів. Але якщо 
так буде, тоді тисячі державних чинов-
ників не зможуть розпоряджатися та 
розкрадати мільярди грошей, які укра-
їнці чесно сплачують до Пенсійного 
фонду. Саме цього бояться чиновники 
та політична верхівка, які звикли па-
разитувати на цьому.

Розробити та прийняти нову пенсій-
ну модель набагато важче, ніж збіль-
шити пенсії на 140 грн і піаритися на 
цьому. Але це потрібно робити. І чим 
швидше це відбудеться – тим краще.

колонка
микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
міста»

 голова Житомирської облради Володимир Ширма

 Зліва направо: Сергій Крамаренко, Володимир Ширма, Максим Вілівчук
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Голосування за кращі 
проекти бюджету 
участі продовжили 
до 13 жовтня

На Житомирщині порахували пенсіонерів, які 
отримають доплату до пенсій вже у цьому місяці

Голосувати за кращі 
проектні пропозиції бю-
джету участі можна до 13 
жовтня включно. Рішення 
про продовження терміну 
голосування на 3 дні при-
йняла Кординаційна рада. 

Голоси, що були віддані за про-
ектні пропозиції бюджету участі 
шляхом голосування через «Email» 

на сайті pb.zt-rada.gov.ua, вирішили 
вважати недійсними через виявлення 
порушень.  

Крім того, координаційна рада 
вирішила зняти з переліку про-
ектні пропозиції, що допущені до 
загальноміського голосування, під 
номером № 32, № 33, № 34 через ви-
явлені факти використання адміні-
стративного ресурсу комунального 
закладу «Централізована бібліотечна 
система» Житомирської міської ради, 
керівником якого є автор проектних 
пропозицій.

Алла Гетьман

Чергова амбулато-
рія сімейного лікаря 
з’явилася на Богунії. 
Раніше в цьому при-
міщенні була одна з 
котелень «Житомир-
теплокомуненерго».

В умовах амбулаторії, роз-
ташованої за адресою Героїв 
Десантників, 23, заплановане 
надання медичної первинної та 
невідкладної допомоги, а також 
лікування в умовах денного стаці-
онару. Також у разі потреби – на-

правлення хворого на стаціонар 
до лікувально-профілактичних 
закладів Житомира. 

За словами міського голови Сер-
гія Сухомлина, ремонтні роботи 
розпочали ще восени. На ремонт-
но-відновлювальні роботи та заку-
півлю обладнання з міської казни 
було виділено майже 2,5 млн грн.

«На реконструкцію примі-
щення – більш ніж 1,5 млн грн, 
на придбання меблів, обладнання 
та інвентарю з міського бюджету 
виділено 603 тис грн. Проведення 
робіт з благоустрою прилеглої те-
риторії – 140 тис грн. Щоденне на-
вантаження на лікаря амбулаторії 
розраховано на 40-50 хворих, серед 
них 10-12 викликів на дому», – роз-
повів Сергій Сухомлин.

За словами заступника місько-

го голови Матвія Хренова, на черзі 
ще дві амбулаторії – на Корбутівці 
та Крошні.

«На Корбутівці цього року 
будівельні роботи вже будуть за-
вершені, по вулиці Покровській 
завершуються підготовчі роботи, в 
наступному році вже приступимо 
до будівництва. Але і це не все, ми 
будемо й надалі відкривати амбу-
латорії, тому що в Житомирі є ба-
гато місць з великим скупченням 
населення, віддалені від первинної 
ланки. Наше завдання – забрати 
сімейного лікаря та наблизити 
його максимально до пацієнта», – 
наголосив Матвій Хренов.

Нагадаємо, першу амбулато-
рію загальної практики сімейної 
медицини було відкрито 29 грудня 
по вулиці Корольова, 46.

На вихідних у Пен-
сійному Фонді облас-
ті порахували пенсіо-
нерів, які отримають 
доплати до пенсій до 
25 жовтня.

Таких пенсіонерів у облас-
ті - 340 тисяч. Про це повідомив 
начальник Головного управлін-
ня Пенсійного Фонду України в 
області Іван Заінчковський. «За 

вихідні ми зробили усі перера-
хунки, відправили їх в Київ. Ми 
готові на 100% розпочати доплати. 
Чекаємо графіків. Думаю, з 10-11 
жовтня розпочнемо фінансувати. 
Усім пенсіонерам виплатимо до 
25 жовтня. Лише ті, у кого зовсім 
невеликі суми, отримають кошти 
разом з пенсією у листопаді», – за-
значив Іван Заінчковський.

З 1 жовтня 2017 року всі пенсії 
незалежно від року призначення 
будуть перераховані за єдиними 
правилами за матеріалами пен-
сійних справ. При перерахунку 

буде використовуватись: єдиний 
показник середньої зарплати за 
останні 3 роки (2014-2016) у роз-
мірі 3 764,4 грн; оновлений по-
казник прожиткового мінімуму 
для непрацездатних громадян на 
рівні 1452 грн. Всі перерахунки 
пенсій будуть зроблені без звер-
нень пенсіонерів.

 Підвищення пенсій не носить 
інфляційний характер, тому не 
може призвести до підвищення 
цін. Надалі всі пенсії щорічно 
будуть індексуватись – на 50% 
середньої заробітної плати і на 

50% від зростання інфляції. У 
2019-2020 роках для перерахунку 
буде братися показник середньої 
заробітної плати за попередній 
рік. З 2021 року – показник се-
редньої заробітної плати за  
3 попередні роки

 З січня 2018 року для виходу 
на пенсію за віком необхідно мати 
25 і більше років страхового стажу. 
Людина, яка не працювала, або 
працювала на себе (не сплачувала 
страхові внески), не буде отриму-
вати пенсію за рахунок інших і 
вийде на пенсію пізніше – міні-

мальний страховий стаж для пра-
ва на пенсію залишається на рівні 
15 років (при досягненні 65 років). 
Ті, хто працюють в секторі нефор-
мальної зайнятості або за кордо-
ном, можуть сплачувати внески 
до Пенсійного фонду самостійно 
або «купити» стаж за період коли 
такі внески не сплачувались (не 
більше, ніж 2 роки). Скасовується 
обмеження виплати пенсій для 
пенсіонерів, які працюють. Пен-
сіонер, який заробив собі пенсію, 
з 1 жовтня 2017 буде отримувати 
її в повному обсязі.

У Житомирі відкрили нову амбулаторію 
сімейного лікаря вартістю понад 2 млн грн

Доброго дня, шановні 
читачі газети «20 хвилин»!
Хочу поділитися з вами своєю радістю, яка відбулася 

у моєму житті. До зустрічі з Ольгою Іванівною у мене 
було все шкереберть. Син, чоловік зловживали алкоголем, 
донька довго не могла вийти заміж, у неї були проблеми 
зі здоровям. Коли сусідка дала мені номер цієї людини я 
відразу зателефонувала та домовилась про зустріч з нею. 
Розповіла про усі негаразди. Після зустрічі з нею усе по-
чало налагоджуватись, повернулась в дім радість.  Чоловік 
та син перестали зловживати алкоголем, донька знайшла 
чудову людину - зараз уже свого чоловіка, чекаю на внука.

Якщо у когось з вас є проблеми у сімї, звертайтесь до 
цієї людини від Бога, вона вам допоможе: тел.: 097-813-67-80

Ольга Іванівна, дай Вам Бог здоровя за вашу допомогу!

З повагою, сімя Остапенків.
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На Житомирщині 
шукають «Адвокатів 
Майбутнього»

Ви амбітний та ініціативний 
адвокат? Прагнете нових знань 
і хочете впроваджувати кращі 
міжнародні практики в Україні? 
Тоді поспішайте, адже до 29 
жовтня триває набір учасни-
ків на другий сезон Програми 
«Адвокат Майбутнього».

Це всеукраїнська програма 
професійного розвитку адвока-
тів, спрямована на підвищення 
якості правової допомоги, ефек-
тивного впровадження реформ 
у сфері правосуддя та розвитку 
юридичної спільноти в Україні.

Заявки для участі приймають-
ся з 3 до 29 жовтня 2017 року 
включно. Старт навчання, яке 
відбудеться в Києві, заплановано 
на грудень 2017 року.

Програма готує адвокатів 
майбутнього – професіоналів, 
які готові надавати правову до-
помогу відповідно до найвищих 
етичних стандартів, є агентами 
змін у сфері правосуддя та ліде-
рами серед професіоналів.

Навчання складається з чо-
тирьох модулів, які охоплюють 
найважливіші теми у роботі 
адвоката: робота з клієнтом, 
взаємодія з колегами – проце-
суальними опонентами в суді, 
комунікація в юридичному спів-
товаристві, а також зв’язки з гро-
мадськістю та медіа.

Учасниками програми можуть 
стати адвокати з усієї України, які 
здійснюють активну громадську 
діяльність, залучені до процесів 
вдосконалення надання правової 
допомоги, мають власне бачен-
ня та ідеї щодо реформ у сфері 
правосуддя й готові працювати 
над вдосконаленням правової 
системи країни.

Відбір учасників проводи-
тиметься шляхом анкетування 
та, за необхідності, особистого 
інтерв’ю. 

Програма «Адвокат Майбут-
нього» реалізується Асоціацією 
правників України та Всеукра-
їнським об’єднанням адвокатів, 
які надають безоплатну право-
ву допомогу, за підтримки По-
сольства Сполучених Штатів 
Америки та проекту «Доступна 
та якісна правова допомога в 
Україні», що фінансується Уря-
дом Канади та впроваджується 
Канадським бюро міжнарод-
ної освіти. Програма «Адвокат 
Майбутнього» була розроблена 
протягом 2016-2017 років за 
підтримки проекту «Доступна 
та якісна правова допомога в 
Україні» з експертним внеском 
Канадської асоціації юристів. 
Погляди учасників та експертів 
Програми не обов’язково збі-
гаються з офіційною позицією 
партнерів Програми «Адвокат 
Майбутнього».

Усю інформацію щодо  
програми шукайте на сайті: 
http://tomorrowslawyer.org/

колонка

У свої 8 років 
спортсменка з Жи-
томирської області 
Марина Петренко 
увійшла у 20-ку кра-
щих на юнацькому 
чемпіонаті Європи з 
шахів, який відбувся 
у вересні цього року 
в румунському місті 
Мамайя.

Змагання проходили за швей-
царською системою у 9 турів. 
Спортсмени були поділені на 
декілька вікових категорій: 8, 10, 
12, 14, 16, 18 років.  Марина Пе-
тренко стала основним та єдиним 
гравцем від України в категорії 
Girls-8 після того, як від поїздки 
відмовилися дівчата, які посіли 
вищі місця на чемпіонаті України. 

Після фальстарту у першому 
турі (в якому теж була виграшна 
позиція) Петренко набрала 5,5 
очок з шести. Вона обійшла кіль-
кох дівчат з міжнародним рей-
тингом та кандидата у майстри з 
Польщі і вийшла на друге-третє 
місця після сьомого туру. 

У двох заключних турах на 
житомирянку чекали партії з 
двома росіянками – першим 
та другим номерами за рей-
тингом. У восьмому турі після 
помилки суперниці Марина ви-
грала якість і після відчайдуш-
ного опору доводила партію до 
перемоги.  

В останньому турі Марина гра-
ла з другим номером рейтингу. 
Після закінчення партії, яка три-
вала чотири з половиною години, 
шанс здобути призове місце було 
втрачено. Однак Марина Петренко 
достойно представила область і 
Україну на міжнародному чемпі-
онаті і стала дванадцятою у рей-
тингу змагання. 

марина Петренко 
з Житомирщини увійшла 
в 20-у кращих шахістів світу 

У Житомирі 
пройшов турнір з 
японських шахів 
сьогі «Zhytomyr Shogi 
Open 2017». Змагання 
проходили протя-
гом 7-8 жовтня 2017 
року в приміщенні 
житомирської об-
ласної бібліотеки  
ім. О. Ольжича.

До Житомира приїхали 
гості з Білорусі, Києва, Рівно-
го, Кременця. Однак, перше 

місце здобув житомирянин 
Сергій Кривошея, набравши 
6 очок з 6 можливих. Другим 
став гість з Білорусії Старике-
вич Антон, а третім - білорус 
Щьослєнок Петро.

Також у рамках турніру 
«Zhytomyr Shogi Open 2017», 
було організовано бліц-турнір з 
сьогі 6 жовтня. В ньому прийня-
ли участь 6 учасників. Змагання 
проходило за коловою систе-
мою: у 5 турів, контроль часу, 
7 хвилин кожному учаснику до 
кінця партії.

Бліц-турнір також завершив-
ся перемогою житомирянина 
Сергія Кривошея. Другим став 
Крячко Іван з Рівного, третім - 
Шевчук Віктор з Кременця.

У Житомирі відбувся 
міжнародний турнір 
з шахів сьогі 

�� «Авангард» (Новоград-
Волинський) – «Будівельник» 
(Гранітне) – 3:1

�� «Полісся» (Городниця) – 
«Фортуна» (Андрушівка) – 2:1

�� ФК «Бердичів» – «Звя-
г е л ь »  ( Нов ог ра д -В ол и н -
ський) – 1:0

�� «Полісся» (Ставки) – 
СК «Коростень» – 2:2

роС-Чемпіонат Житомирської 
області. 16-й тур

�� «Тетерів» (Чуднів) – «Орі-
он» (Нова Борова) – 4:0

�� «Дангард» (Тетерівка) – 
«Технічний ліцей» (Черня-
хів) – 0:1

�� «Зоря» (Врублівка) – 
«Україна» (Радовель) 3:2

�� «Зоря-Енергія» (Романів) – 
«Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 1:2

�� «Полісся» (Олевськ) – 
«Керамік» (Баранівка) – 6:2

�� «Звягель-2» (Новоград-Во-
линський) – «Авангард-2» (Ново-
град-Волинський) – 1:4

рос-Першість Житомирської 
області. 19-й тур

Турнірна таблиця станом на 7 жовтня

Турнірна таблиця станом на 7 жовтня

�� «Іршанськ» – «Явір» (По-
тіївка) – 3:1 

�� «Попільня» – «Полісся» 
(Житомир) – 1:0

�� «Авангард» (Новоград-
Вол.) – «Граніт» (Черняхів) – 2:3

�� «Аміко» (Андрушівка) – 
«Бердичів» – 0:0

�� «Еней» (Романів) – «Іско-
ростень» – 3:0

�� «Фанат» (Пулини) – «Те-
терів» (Чуднів) – 2:1

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 21 тур

Турнірна таблиця станом на 10 жовтня

№ Команда І В Н П М О
1 «Авангард» (Новоград-Вол.) 20 14 4 1 45-13 46
2 «Граніт» (Черняхів) 19 10 4 5 19-15 34
3 «Іскоростень» 20 10 3 7 32-31 33
4 «Полісся» (Житомир) 19 9 5 5 24-11 32
5 «Попільня» 21 9 5 7 22-17 32
6 «Іршанськ» 20 8 6 6 25-24 30
7 «Тетерів» (Чуднів) 20 9 2 9 34-28 29
8 «Явір» (Потіївка) 21 8 5 8 29-32 29
9 «Аміко» (Андрушівка) 21 7 7 7 20-20 28

10 «Еней» (Романів) 20 4 5 11 10-22 17
11 «Фанат» (Пулини) 20 3 6 11 15-36 15
12 «Бердичів» 21 2 4 15 17-42 10

№ Команда І В Н П М О
1 «Полісся» (Городниця) 14 10 2 2 29-10 32
2 «Полісся» (Ставки) 14 9 3 2 33-11 30
3 «Мал» (Коростень) 13 8 2 3 20-17 26
4 СК «Коростень» 14 7 3 4 22-13 24
5 «Авангард» (Новоград-Вол.) 14 5 2 7 15-24 17
6 «Будівельник» (Гранітне) 14 3 4 7 18-29 13
7 «Звягель» (Новоград-Волин.) 14 3 3 8 18-23 12
8 «Фортуна» (Андрушівка) 14 3 2 9 16-30 11
9 ФК «Бердичів» 13 2 3 8 12-26 9

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 19 15 1 3 52-18 46
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 18 13 2 3 47-20 41
3 «Полісся» (Олевськ) 18 11 2 5 36-24 35
4 «Керамік» (Баранівка) 19 11 0 8 58-33 33
5 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 18 9 4 5 33-24 31
6 «Зоря-Енергія» (Романів) 18 9 3 6 30-29 30
7 «Дангард» (Тетерівка) 19 8 3 8 30-31 27
8 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 19 5 4 10 24-50 19
9 «Зоря» (Врублівка) 19 4 4 11 19-42 16

10 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 19 4 6 9 20-30 15
11 «Оріон» (Нова-Борова) 19 3 4 12 19-40 13
12 «Україна» (Радовель) 19 2 3 14 24-51 9
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Паркани для приват-
ного будинку і їхній ви-
бір – це питання вибору 
своєрідної візитної карт-
ки для приватного бу-
динку. Саме його бачать 
насамперед перехожі або 
гості, і саме він створює 
перше враження про до-
моволодіння в цілому. 
Незважаючи на просто-
ту конструкції, зведення 
паркану – це, у більшості 
випадків, складний і тру-
домісткий процес. 

Наприклад, матеріал для огорожі – 
серед неймовірного різноманіття, яке 
пропонує сьогодні ринок, досить важко 
зробити правильний вибір. Крім цьо-
го, важливо правильно визначити вид 
огорожі, щоб вона відповідала стилю 
фасаду будинку, ландшафту місцевості 
та особливостям архітектури будівель 
усієї вулиці.

Одним з головних кваліфікаційних 
ознак паркану є матеріал. Огородження 
найчастіше бувають дерев’яні, металеві 
або цегляні.

Але сучасні технології виготовлен-
ня будматеріалів відкривають широкі 
«горизонти» для польоту фантазії в 
проектуванні парканів. У котеджних се-
лищах можна зустріти вінілові, кам’яні, 
сітчасті, бетонні або комбіновані при-
будинкові огорожі. У кожного з них є 
свої плюси і мінуси.

Дерев’яні паркани
Переваги такого матеріалу для будів-

ництва дворових огорож, насамперед, у 
різноманітності видів – штахетник, брус, 
плаха, колода. Кожен з них дозволяє ство-
рити паркан унікальної конструкції і 
структури. Простота обробки цього виду 
матеріалу дає можливість створювати з 
нього паркани суцільні або ажурні, будь-
якої висоти, конфігурації та дизайну. 
Дерево можна пофарбувати або зали-
шити в «первісному» вигляді, покривши 
прозорою оліфою.

Вартість дерев’яних матеріалів для 
зведення огорож  у рази менша, ніж вар-
тість деяких інших матеріалів. Ще один 
плюс – екологічність матеріалу і його 
здатність ідеально вписуватися в будь-
який ландшафт і дизайн двору.

Мінусом можна назвати лише його 

недовговічність (у порівнянні, наприклад, 
з кам’яними або металевими огорожа-
ми). Але за умови належного догляду й 
дерев’яний паркан прослужить досить 
довго – до 20 років.

Бетонні паркани
Багато хто надає перевагу бетонним 

огородженням, так званим європарканам. 
Ці конструкції досить міцні і, завдяки 
новітнім технологіям, мають вишуканий 
вигляд. Примітно, що монтаж бетонного 
забору (секційного) може бути здійснений 
без використання спеціальної техніки. 
Досить забетонувати опорні стійки і в 
спеціальні пази вставити секції огорожі.

Панелі сучасних європарканів випус-
каються різних видів і форм. Лицьова 
сторона може імітувати фактуру нату-
рального каменю, мати матову або глян-
цеву, шорстку або гладку поверхню. Дуже 

Сучасні паркани для приватного 
будинку: поради фахівців

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОИЗОЛОМ

dom.penoizzol.com.ua
(066) 544 2017

70 грн/кв.м
ДОМОВ, КВАРТИР, ЗДАНИЙ
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ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

популярні двосторонні панелі, стилізо-
вані під натуральний камінь. Паркан з 
таких панелей виглядає дуже природно, 
а вартість його значно нижча за огорожу 
з цього каменю.

Для тих, хто воліє самостійно встано-
вити огорожу, стане вигідним придбання 
готових бетонних блоків для огорожі. Бе-
тонні блоки виготовляють порожнистими, 
що значно полегшує процес зведення і 
дозволяє заховати всередині комуніка-
ції або електропроводку для пристрою 
периметрального освітлення.

Можна придбати повний комплект 
бетонних елементів для облаштування 
всієї території. Сюди входять блоки для 
колон і прольотів, забірні кришки, верхні 
та нижні кришки стовпів, декоративні 
стовпчики та інші складові.

Із бетонних елементів легко зібрати 
стовпи, цоколь огорожі або всю конструк-
цію. Паркан з блоків не піддається дії 
перепадів температур і не боїться вологи.

Виробники пропонують блоки з різ-

ною фактурою, що копіює натуральний 
камінь, колотий камінь і цеглу, сланець, 
пісковик та інші матеріали. Використову-
ючи для обробки різні кольори, можна 
отримати яскраву і барвисту огорожу. При 
фарбуванні паркану важливо «знати міру» 
і використовувати поєднання відтінків. 
Якщо колір підібраний правильно, бетон-
ні блоки з фактурою дерева візуально не 
відрізнити від дерев’яних огорож.

Металеві огорожі
Огородження з цього матеріалу мо-

жуть бути кованими, сітчастими або 
зварними. Їхні плюси – довговічність, 
надійність і міцність.

Найелегантніші, красиві і ефектні – це 
ковані паркани. Мереживні металеві візе-
рунки, виконані вручну, стануть головною 
прикрасою домоволодіння.

Вартість кованого паркану досить ви-
сока, тому ковані блоки встановлюють, 
зазвичай, лише за фронтальної межі 
ділянки.

Менш дорогою альтернативою кова-
ному паркану можуть стати зварні блоки 
огорож. Значно зекономивши на вартості, 
господар отримує анітрохи не менш гар-
ну, міцну і довговічну прикрасу для своєї 
ділянки. Для фарбування зварних або ко-
ваних конструкцій використовується спе-
ціальна фарба, яка буває різних кольорів і 
відтінків. Але, зазвичай, металеві паркани 
такого типу фарбують у чорний колір.

Ще один вид металевого матеріалу 
для зведення парканів – це профлист. 
Низька вартість, простота монтування і 
довговічність зробили його дуже попу-
лярним. На ринках будматеріалів можна 
знайти профлист різних кольорів і від-
тінків, конфігурації і розміру. Ще один 
плюс у тому, що його поверхня покрита 
антикорозійним захисним шаром.

За словами фахівців, у наш час най-
більшою популярністю користуються 
«комбіновані паркани».

«Люди мають різні смаки, вподобання, 
а також все залежить від їхнього фінан-

сового стану. Зазвичай, найулюбленіші – 
це «комбіновані паркани». Тобто паркан, 
який поєднує у собі і цеглу, і ковану арку 
зверху або ж на всю секцію. Завдяки чому 
відбувається зашивання чи полікарбо-
натом, чи профлистом. Все теж «колива-
ється» в ціновій політиці. Підбирається 
паркан під зовнішній вигляд будинку чи 
місцевості. Якщо колись під час фарбуван-
ня переважали чорні кольори, то зараз на 
часі коричневі (та більш теплі) кольори, – 
розповів власник підприємства «Ковалі 
Полісся» Ігор Забродський.

На закінчення можна сказати, що 
який би паркан ви не обрали для своєї 
дачі або ділянки, його надійність і ес-
тетичний вигляд повністю залежать від 
вашого бажання. Тим більше – продаж 
парканів є досить поширеним видом ді-
яльності. Навіть із недорогих матеріа-
лів можна зробити витончену і красиву 
конструкцію огорожі, яка буде не тільки 
охороняти вашу власність, але і милува-
тиме погляд перехожих.
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Наприкінці вересня сели-
ще Калинівка у Вінницькій 
області в буквальному сенсі 
прогриміло на всю Україну. 
Пожежа на місцевому вій-
ськовому складі призвела 
до детонації боєприпасів та 
численних вибухів. Наразі 
слідство розглядає чотири 
версії інциденту, основні з 
яких – це диверсія та підпал. 

Але є в цій історії і позитивний бік. І 
очевидці події, і журналісти відзначили 
оперативну роботу загонів держслужби з 
надзвичайних ситуацій, перші з яких прибу-
ли на місце вже за 5 хвилин після вибуху. Як 
відомо, ДСНС сьогодні перебуває на стадії 
реформування. Які зміни вже відбулися та 
які ще чекають на українських рятуваль-
ників – розповіли експерти, урядовці та 
професійні пожежники. 

До рук громади 
Кабінет міністрів затвердив Стратегію 

реформування системи Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у січні 2017 
року. За три роки більшість пожежних час-
тин і техніки перейде з державної власності 

на баланс місцевої влади. Зміни відбувати-
муться в рамках децентралізації. У межах 
кожної об’єднаної територіальної громади 
будуть сформовані місцеві пожежні команди 
(МПК). Ці бригади першими виїжджатимуть 
на виклики в ОТГ, не чекаючи на прибуття 
співробітників ДСНС. 

«Плануємо тим самим зменшити час 
приїзду пожежно-рятувальних підрозді-
лів до найвіддаленіших населених пунктів. 
Норматив у сільській місцевості не пови-
нен перевищувати 20 хвилин. Та, на жаль, 
сьогодні це інколи 40 хвилин, а буває, що і 
година-півтори. Тому один із пунктів рефор-
ми ДСНС та в цілому системи цивільного 
захисту – створення розгалуженої системи 
місцевих пожежних команд», – розповідає 
голова ДСНС України Микола Чечоткін. 

Передбачається, що загони ДСНС пере-
буватимуть у районних центрах. А на місцях 
діятимуть МПК. Екіпажі ДСНС підключа-
тимуться у разі необхідності. 

Минулого року пілотні проекти запусти-
ли у шести областях – Вінницькій, Донецькій, 
Дніпропетровській, Львівській, Тернопіль-
ській та Полтавській. Втім, практику МПК 
швидко підхопили й інші регіони. 

Три в одному
У рамках реформи на території кожної 

громади також будуть створені Центри без-
пеки громадян, де дислокуватимуться місцеві 
пожежні команди. Центри об’єднають під 
одним дахом й інші необхідні служби. 

«У кожному такому Центрі буде розмі-
щено пожежне депо, кабінет дільничного 
офіцера поліції, за необхідності – фельдшер-
сько-акушерський пункт», – розповідає віце-
прем’єр-міністр України Геннадій Зубко.

Розташування оперативних служб в одно-
му місці, на думку чиновників, дозволить їм 
одночасно реагувати на надзвичайні події і 
водночас дасть змогу ОТГ зекономити на 
утриманні кількох приміщень. 

За інформацією МВС, перша така уста-
нова в Україні відкрилася у м. Лимані До-
нецької області у листопаді 2016 року. Вона 
обслуговує 40 населених пунктів, а це – 42 
тисячі мешканців. 

«На базі центру було об’єднано чотири 
пожежних команди. Особовий склад нара-
ховує 56 осіб. У розпорядженні центру – 4 
пожежно-рятувальні автомобілі, тут же чер-
гує бригада швидкої медичної допомоги та 
патруль поліції з автомобілем. За час роботи 
центр уже довів свою ефективність», – зазна-
чає начальник Лиманського Центру безпеки 
громадян Михайло Шепель.

Добровольчий рух 
Місцеві пожежні команди планують під-

силити за допомогою добровольців. За сло-
вами урядовців, головна умова до них – гарна 
фізична форма та відсутність медичних про-
типоказань. Волонтери пройдуть спеціальну 
безкоштовну підготовку, але виїжджатимуть 
на пожежі лише за потреби. 

Координатор громадської організації 

«Бойкот пожежних» Максим Тимченко каже, 
що така практика розповсюджена в країнах 
Європи та Америки. 

«Там доброволець не чергує в підрозділі, а 
перебуває десь вдома. Йому надходить сигнал – 
і він, маючи усе необхідне напоготові, їде на 
місце пожежі, куди приїздить також пожежна 
машина. Якщо є необхідність, то приїздять і 
професійні підрозділи», – каже експерт. 

Урядовці пропонують органам самовря-
дування заохочувати таких людей соціальни-
ми пільгами, путівками та компенсаціями, 
наприклад, комунальних послуг. 

Ідея подібного волонтерства не нова і для 
України. У селі Дерцен, що на Закарпатті, 
вже 12 років діє команда добровольців-по-
жежників, яку зібрав настоятель місцевої 
церкви отець Микола. 

«Таким людям ми, професіонали, дуже 
вдячні. Як можемо, підтримуємо їх. Звісно 
ж, зараз, у період реформування служби по-
рятунку, дерценські добровольці – хороший 
приклад для наслідування іншим грома-
дам», – вважає начальник Управління ДСНС 
України у Закарпатській області Роман Гудак.

Без хабарів і з вищими зарплатами 
Ще однією важливою зміною в роботі 

ДСНС стане ліквідація пожежної інспекції. 
На думку високопосадовців, це поліпшить 
бізнес-клімат в Україні і зменшить тиск на 
приватних підприємців, які неодноразово 
стикалися з хабарництвом держінспекторів. 

«Пожежна інспекція – орган, корупційна 
ємність якого настільки велика, що його важ-
ко уявити. Ми пропонуємо змінити систему 
і перейти до тих методів, які отримали роз-
виток у світі», – зазначає міністр внутрішніх 
справ України Арсен Аваков. 

Пожежний нагляд буде проводитися 
лише на соціальних об’єктах (у дитсадках, 
школах, лікарнях, дитячих таборах), держав-
них підприємствах та об’єктах із підвищеним 
фактором ризику (електростанції, заводи, 
багатоповерхові будівлі тощо). А бізнесме-
нам чиновники радять самостійно дбати 
про протипожежну безпеку та страхувати 
майно і власність. 

Також складовою реформування є нове 
матеріальне забезпечення підрозділів ДСНС. 
У проекті бюджету на 2018 рік уже передба-
чено збільшення фінансування служби з 6,38 
млрд до 10,7 млрд грн. Це означає і кращу 
зарплату для рятувальників, яка за планом 
має підвищуватися з кожним роком. Наразі 
вона складає близько 5 тис грн. Реформа 
також передбачає оновлення автомобільного 
парку та оснащення. 

«Лише за попередніми розрахунками, 
зарплата кожного рятувальника зросте 
більш ніж на тисячу гривень. Це вже друге 
підвищення цього року, може, воно не таке 
високе, як хотілося б, але точно демонструє, 
що ми разом рухаємося в правильному 
напрямку», – зауважує Президент України 
Петро Порошенко. 

Про результативність нововведень невдо-
взі скажуть цифри: кількість ліквідованих 
пожеж та швидкість прибуття рятуваль-
них бригад. А статистика, як відомо, річ 
невблаганна. 

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

«рятувальна» реформа.
  Що чекає на дСнС?



15 Середа, 11 жовтня 2017www.20minut.ua Актуально

Цього року українські 
аграрії вже зібрали понад 42 
млн тонн зерна. Мінагропо-
літики прогнозує достатній 
врожай за всіма основними 
сільськогосподарськими куль-
турами. Україна знову зможе 
нагодувати не лише себе, а й 
Європу та Азію. Але чи при-
несе експорт високі прибутки 
нашим аграріям? Питання 
з’ясовували експерти Центру 
громадського моніторингу та 
контролю. 

Врожаї зростають,  
прибутки падають?

У порівнянні з минулим цей сезон був 
для українського аграрного сектору не дуже 
легким. Причина – погані погодні умови, які 
загрожували втратою врожаю. Але, на щастя, 
навіть за несприятливих природних фак-
торів с/г виробники отримають достойний 
врожай – лише трохи менший за торішні 
рекордні показники. 

Як свідчать дані Мінагрополітики, ста-
ном на вересень в Україні зібрано 42,1 млн 
тон зерна, причому обсяг ранніх зернових 
та зернобобових сягнув одного з найвищих 
рівнів за всю історію незалежної України. У 
відомстві очікують, що підсумковий вало-
вий збір зерна у 2017 році коливатиметься у 
межах 61 - 63 млн тонн. Цього достатньо, щоб 
повністю задовольнити внутрішні потреби і 
забезпечити експорт. 

Минулого року українські агрохолдинги 
зібрали найбільший за останні роки урожай 
зернових – 66 млн тонн. При цьому пшениця, 
жито, кукурудза і горох показали ще й ре-
кордну урожайність. Це дозволило у 2016/2017 
маркетинговому році експортувати недосяж-
ну раніше кількість – 43,8 млн тонн (на 10,9% 
більше, ніж попереднього року). Однак через 
падіння цін на світовому ринку виручку укра-
їнським аграріям вдалося збільшити лише на 
7%. Причому ціни на сировинну продукцію 
продовжують зменшуватися. За даними між-
народного видання Trading Economics, ціна на 
пшеницю на світовому ринку знижується вже 
дев’ятий рік поспіль. 

У цій ситуації країни, які експортують 
сировину, значно програють тим, хто про-
дає перероблену продукцію. Саме тому 
експерти закликають українських аграріїв 
відходити від експорту зерна й розвивати 
інші нішеві культури (льон, гірчиця, перець, 
часник тощо), а також створювати продук-
цію із доданою вартістю. Адже те зерно, яке 
Україна вивозить мільйонами тонн, вона 
потім купує у кілька разів дорожче у вигляді 
готових продуктів з-за кордону.

«Якщо дивитись на структуру двосто-
ронньої торгівлі між Україною і ЄС за ре-

зультатами 2016 року, то в Євросоюз ми екс-
портували більш ніж на 4 мільярди доларів 
аграрної продукції, а імпортували менше ніж 
на 2 мільярди. З іншого боку, із ЄС ми імпор-
туємо більше високотехнологічних речей, які 
коштують більше і приносять європейським 
виробникам більше грошей», – зауважує за-
ступник Міністра аграрної політики та про-
довольства України з питань європейської 
інтеграції Ольга Трофімцева.

Камені спотикання  
українського АПК

Агросектор – одна із найбільш інвестицій-
но привабливих сфер української економіки. І, 
за словами експертів, найбільший попит в іно-
земних та вітчизняних інвесторів мають саме 
проекти переробки в харчовій промисловості. 

«Ми готові підтримувати проекти, 
націлені на збільшення доданої вартості 
українського експорту. Хотіли б бачити їх 
більше», – зазначає керівник українського 
представництва Міжнародної фінансової 
корпорації (IFC) Олена Волошина.

Такої ж думки дотримуються у Міністер-
стві аграрної політики та продовольства. У 
відомстві переконані, що держава має роз-
вивати фермерство і створювати такі умови 
для агровиробників, щоб їм було вигідно 
робити переробку. 

Сьогодні більшість сільськогосподарських 
земель в Україні орендують великі агрохолдин-
ги, які й формують сировинний сільськогос-
подарський експорт нашої держави. Невеликі 
фермерські  господарства не можуть конку-
рувати з ними із очевидної причини – браку 
фінансових ресурсів. 

«Багато хто хоче розвивати глибоку пере-
робку продовольства, але не можуть цього 
зробити через нестачу коштів на капітальні 
програми», – каже партнер Kreston GCG 
Артем Ковбель. 

Вільний обіг землі (передбачений у Ме-
морандумі між Україною та МВФ) дозволив 
би розширити можливості агропромислової 
галузі: і за рахунок інвестицій, і завдяки мож-
ливості використовувати землю як заставу 
під кредит, та більшої відповідальності за 
природні ресурси. 

Серед українських політиків питання ска-
сування земельного мораторію залишається 
дискусійним. Адекватний проект відповід-
ного закону досі не внесений до парламенту. 
І хоч Президент знову нагадав депутатам про 
земельну реформу, експерти сумніваються, що 
з 1 січня 2018 року вільний обіг землі запрацює.

Державна підтримка
У ЄС на підтримку фермерських госпо-

дарств щорічно витрачається близько 60 млрд 
євро. Україна також робить кроки для більшої 
держпідтримки фермерів. Зокрема, цього літа 
уряд вдвічі підвищив часткову компенсацію 
відсотків за кредитами в АПК. За даними Мі-
нагрополітики, на цю програму передбачено 
300 млн грн. Тепер часткова компенсація за кре-
дитами складає 100% від облікової ставки НБУ. 

Крім того, 13 вересня Кабінет міністрів 
схвалив Концепцію розвитку фермерських 
господарств, спрямовану на фінансову під-

тримку малих фермерських господарств та 
тваринницьких комплексів. У проекті бю-
джету на 2018 рік на це планують витратити 
понад 1 мільярд гривень. 

«Впровадження системної підтрим-
ки фермерства дозволить збільшити ви-
робництво валової продукції сільського 
господарства вдвічі за три роки до 12% та 
розвинути переробку сировини всередині 
країни. Це забезпечить зростання валютної 
виручки від аграрного експорту та підви-
щить маржинальність для суб’єктів госпо-
дарювання», – впевнений перший заступник 

Міністра агрополітики Максим Мартинюк.
Загалом у майбутньому бюджеті на по-

треби АПК закладено понад 5 млрд грн. Окрім 
підтримки фермерства, передбачена часткова 
компенсація за купівлю сільгосптехніки укра-
їнського виробника (1 млрд грн), бюджетна до-
тація для розвитку с/г виробників (2 млрд грн) 
і підтримка розвитку тваринницьких комплек-
сів (2,3 млрд грн). Чи підтримають депутати 
проект бюджету у нинішньому вигляді, по-
бачимо вже найближчими місяцями.  

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

Від агрохолдингів до фермерських 
господарств: як отримувати 
більший прибуток від землі?
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Консультує Міністр юстиції: стягнення 
нарахованої, але не виплаченої заробітної плати 

Увага! на Житомирщині шахраї під виглядом 
податківців вимагають гроші за вирішення питань

Податківці Жи-
томирщини по-
відомляють, що 
в області знову в 
активізувалися 
шахраї, які “при-
криваються” їхнім 
іменем. 

 Житомирська об’єднана 
державна податкова інспек-
ція ГУ ДФС у Житомирській 

області повідомляє, що знову 
в Житомирській області  ак-
тивізувалися спроби невста-
новлених шахраїв злочинним 
шляхом заволодіти матеріаль-
ними цінностями у вигляді 
грошових коштів суб’єктів 
підприємницької діяльності 
від імені службових осіб Жи-
томирської ОДПІ ГУ ДФС у 
Житомирській області.

Ці злочинні дії в очах гро-
мадськості «кидають тінь» та 
негативно впливають на честь 
та ділову репутацію праців-

ників Державної фіскальної 
служби в цілому.

Зокрема, аферисти теле-
фонують посадовим особам 
суб’єктів господарської діяль-
ності області від імені керів-
ництва податкового органу і 
вимагають перерахувати гро-
шові кошти на вказаний ними 
банківський рахунок за спри-
яння у «вирішенні питання». 

Здебільшого, така схема ви-
манювання грошей багатьом 
відома і суб’єкти господарю-
вання одразу ж звертаються 

до керівника податкового 
органу безпосередньо, проте 
бувають випадки, коли гро-
шові кошти усе ж таки пере-
раховуються зловмисникам 
на зазначені ними рахунки 
в банку.

Зважаючи на зазначені 
інциденти, посадові особи 
Житомирської ОДПІ ГУ ДФС 
у  Ж и томирс ьк і й  о блас т і 
жодних вказівок щодо збору 
грошей від свого імені чи від 
імені довірених осіб не давали 
та давати не можуть.

Керівництво Житомир-
ської ОДПІ наполегливо ра-
дить підприємцям та гро-
мадянам бути пильними та 
обачними, не вірити сумнів-
ним пропозиціям та ретельно 
перевіряти інформацію.

По кожному факту непра-
вомірних дій шахраїв стосовно 
суб’єктів господарської діяль-
ності слід негайно звертатися 
до місцевих органів національ-
ної поліції з метою припинен-
ня скоєння злочину та шах-
райських дій.

�� Чи має роботодавець 
при звільненні виплатити всю 
суму одразу?

При звільненні працівника ви-
плата всіх сум провадиться в день 
звільнення. Якщо працівник у цей 
день не працював – кошти мають 
бути виплачені не пізніше на-
ступного дня після пред’явлення 
звільненим працівником вимоги 
про розрахунок. Про нарахова-
ні суми, належні працівникові 
при звільненні, власник або упо-
вноважений ним орган повинен 
письмово повідомити працівника 
перед виплатою зазначених сум. 

У разі спору про розмір сум, 
належних працівникові при 
звільненні, власник або уповно-
важений ним орган в будь-якому 
випадку повинен у зазначений 
у цій статті строк виплатити не 
оскаржувану ним суму.

�� Що робити, якщо не ді-
йшли згоди? 

Працівник може стягнути на-
раховану, але не виплачену за-
робітну плату:

• в позасудовому порядку;
• в судовому порядку.
Як вирішити спір у позасудо-

вому порядку?
Звернутися із заявою до ко-

місії по трудових спорах (у разі 
її створення) без обмежень будь-
яким строком.

Трудовий спір підлягає роз-
гляду, якщо працівник само-
стійно або за участі профспіл-

кової організації не врегулював 
розбіжності при безпосередніх 
переговорах з власником або упо-
вноваженим ним органом.

Комісія зобов’язана розгля-
нути спір у десятиденний строк 
з дня подання заяви. Спори по-
винні розглядатися у присутнос-
ті працівника, який подав заяву, 
представників власника або упо-
вноваженого ним органу. Розгляд 
спору за відсутності працівника 
допускається лише за його пись-
мовою заявою. За бажанням пра-
цівника при розгляді спору від 
його імені може виступати пред-
ставник профспілкового органу 
(або за вибором працівника інша 
особа), в тому числі адвокат.

�� Чи можна оскаржити 
рішення комісії?

У разі незгоди з рішенням ко-
місії по трудових спорах можна 
оскаржити її рішення до суду в 
десятиденний строк з дня вручен-
ня виписки з протоколу засідан-
ня комісії чи його копії. Пропуск 
вказаного строку не є підставою 
відмови у прийнятті заяви. Визна-
вши причини пропуску поважни-
ми, суд може поновити цей строк 
і розглянути спір по суті. В разі 
коли пропущений строк не буде 
поновлено, заява не розглядаєть-
ся, і залишається в силі рішення 
комісії по трудових спорах.

�� Чи довго чекати вико-
нання рішення комісії?

Рішення комісії по трудових 
спорах підлягає виконанню у три-
денний строк після закінченні 
10 днів, передбачених на його 
оскарження.

У разі невиконання власни-
ком або уповноваженим ним 
органом рішення комісії по 
трудових спорах у встановлений 
строк працівникові комісією по 
трудових спорах підприємства, 
установи, організації видається 
посвідчення, що має силу ви-
конавчого листа. 

На підставі посвідчення, 
пред’явленого не пізніше три-
місячного строку до органу дер-
жавної виконавчої служби або 
приватному виконавцю, держав-
ний виконавець чи приватний 
виконавець виконує рішення ко-
місії по трудових спорах у при-
мусовому порядку.

�� Що необхідно знати, 
щоб звернутися до суду?

Для стягнення заборгованості 
працівник може звернутися до 
суду в порядку:

• наказного провадження (ви-
мога працівника про стягнення 
нарахованої, але не виплаченої 
заробітної плати є безспірною);

• позовного провадження (на-
явний спір щодо розміру заборго-
ваності з виплати заробітної пла-
ти та/або права на її отримання).

�� Яка процедура в рамках 
наказного провадження?

Судовий наказ може бути ви-
дано у разі якщо заявлено вимогу 
про стягнення нарахованої, але 
не виплаченої працівнику суми 
заробітної плати. 

Заява про видачу судового на-
казу подається до суду першої 
інстанції за місцем розташування 
підприємства або за місцем реє-
страції позивача.

Працівник має право звер-
нутися до суду без обмеження 
строку.

�� Які документи необхід-
но подати і скільки це коштує?

Заява подається у письмовій 
формі та має містити докази:

• перебування заявника у тру-
дових відносинах із боржником 
(наприклад: засвідчені копії на-
казу про прийняття на роботу, 

• копія трудової книжки, ко-
пія трудового договору між робо-
тодавцем і працівником, довідка 
з місця роботи тощо);

• підтвердження суми, яка 
стягується (будь-який належно 
оформлений документ, що вказує 

на розмір нарахованої заробітної 
плати та компенсації за порушен-
ня строків її виплати, зокрема, 
довідка бухгалтерії боржника, 
розрахунковий лист чи копія 
платіжної відомості тощо).

При зверненні до суду в по-
рядку наказного провадження з 
вимогою про стягнення нарахо-
ваної, але не виплаченої зарплати 
судовий збір не сплачується.

�� Як довго чекати на рі-
шення?

У разі прийняття судом ухва-
ли про відкриття провадження, 
суд у триденний строк видає су-
довий наказ по суті заявлених 
вимог.

Судовий наказ набирає закон-
ної сили протягом 3 днів після 
закінчення десятиденного строку, 
які надаються позивачу на по-
дання заяви про відміну ухвали.

На підставі судового наказу 
стягувач повинен звернутися до 
державної виконавчої служби з 
метою його примусового вико-
нання.

�� Яка процедура звернен-
ня у рамках позовного про-
вадження?

У разі наявності спору щодо 
розміру заборгованості праців-
ник може звернутися з позовною 
заявою до суду за місцем розта-
шування підприємства чи міс-
цем проживання/перебування 
позивача без обмеження строків. 
Позивачі звільняються від сплати 
судового збору.

�� Чи передбачене відшко-
дування за час затримки роз-
рахунку при звільненні?

Суд стягує на користь праців-
ника середній заробіток за весь 
період затримки розрахунку. 
Якщо розрахунок не проведений 
до розгляду справи – по день по-
становлення рішення. Відсутність 
коштів у роботодавця не виклю-
чає його відповідальності. У разі 
спору про розмір виплат вимоги 

про відповідальність за затримку 
підлягають задоволенню у повно-
му обсязі, якщо спір вирішено на 
користь позивача. 

При частковому задоволенні 
позову працівника суд визначає 
розмір відшкодування за час за-
тримки розрахунку з урахуван-
ням спірної суми, на яку той мав 
право, частки, яку вона становила 
у заявлених вимогах, істотності 
цієї частки порівняно із середнім 
заробітком та інших конкретних 
обставин справи.

�� Як довго чекати на рі-
шення щодо стягнення заро-
бітної плати?

Судове рішення про виплату 
заробітної плати підлягає не-
гайному виконанню, якщо сума 
заборгованості не перевищує 1 
місяць. Суд, ухвалюючи рішення, 
може допустити негайне виконан-
ня судового рішення в разі стяг-
нення всієї суми заборгованості 
із заробітної плати.

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

Управління державної вико-
навчої служби Головного терито-
ріального управління юстиції у 
Житомирській області за адре-
сою: майдан Соборний, 1, каб. 
231, 316, 403, тел.: (0412) 47-39-79, 
22-73-67, 22-72-56.

Доброго дня, пане 
Міністре! Після звіль-
нення за згодою сторін 
мені не виплатили 
частину коштів, які я 
заробив. Як мені вчини-
ти в такому випадку?

Олександр Раєвський
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Микола Корзун

У неділю, 8 жовтня 
2017 року, до стрічки 
новин про життя у 
Житомирській облас-
ті потрапила звістка 
про кадрові зміни у 
керівництві Жито-
мирської обласної 
організації «Ради-
кальної партії» Олега 
Ляшка. 

Взагалі  - то звістка набула ста-
тусу справжньої сенсації, адже на 
політичному обрії життя Полісся 
«замаячіла» постать колишнього 
губернатора Житомирщини Юрія 
Забели. Поява Юрія Володими-
ровича на Житомирщині у 2017 
році виявилася такою ж несподі-
ваною, як і його призначення на 
посаду голови Житомирської об-
ласної адміністрації рівно десять 
років тому. Тоді, щоправда, наш 
земляк (Юрій Забела народився 
у Ємільчинському районі) при-
був із посади голови Макарівської 
РДА, а партійний квиток у кишені 
губернатора-початківця був від 
Соціалістичної партії України. 
Вже потім Юрій Володимирович 
вступав і до «Єдиного центру», 
а згодом півтора років очолював 
Житомирську обласну організа-
цію «Нашої України». Пізніше, 
коли в Україні настали «часи» Пар-
тії регіонів та Віктора Януковича, 
сліди екс-губернатора попряму-
вали знову на Київщину. Там, у 
райцентрі Макарів Юрій Забела 
жив, а на роботу їздив до столиці. 
У 2010 році він обирається депу-
татом Київської обласної ради як 
представник Соціалістичної пар-
тії України. І ось тепер, у жовтні 
2017-го, Юрій Забела очолив Жи-
томирську обласну організацію 
«Радикальної партії» Олега Ляшка.

У «радикалів»  
вже сталося…

Загалом, «радикали» Олега 
Ляшка люблять дивувати своїх 
прихильників несподіванками чи 
й навіть сенсаціями. То усувають 
когось із керівної «обойми», то 
повертають свого ж «колегу» на 
попереднє місце. Однак поява у 
середовищі «радикалів» Юрія За-
бели – подія знакова. Це найліп-
ший показник, що Олег Ляшко 
реально готується до майбутніх 
виборів до Верховної Ради Украї-

ни і водночас – до виборів Прези-
дента держави. А тому на чолі об-
ласних осередків воліє бачити не 
просто аматорів від політики (у 
послужному списку яких значать-
ся посади офіціантів чи рядових 
міліцейських служак), а менедже-
рів, які пройшли випробування 
у вищих ешелонах влади. Те, що 
Юрій Забела пройшов «універси-
тети» кучмівського, ющенківсько-
го та «регіонального» періодів, ні 
у кого сумнівів не викликає. У свої 
53 роки він достатньо досвідчений 
адміністратор, обачний і хитрий 
політик, а у вільний від політики 
час – ще й вправний бізнес-мене-
джер. Водночас, призначення чи 
обрання Юрія Забели головою 
Житомирської обласної органі-
зації «Радикальної партії» Олега 
Ляшка означає не що інше як 
зміцнення співпраці партійного 
лідера «радикалів» із командою 
Петра Порошенка. При цьому 
підкреслимо і наголосимо, що 
«команда» Порошенка і БПП – це 
далеко не одне й те ж. Якраз сьо-
годні на прикладі Житомирщини 
відчувається процес потужного 
перегрупування політичних ка-
дрів стратегічного призначення, 
яким відведено важливу роль у 
наступних політичних «битвах», 
що назрівають в Україні. Насправ-
ді демонізувати чи перебільшува-
ти потенціал та значимість ново-
обраного (чи новопризначеного) 
голови Житомирської облоргані-
зації «Радикальної партії» Олега 
Ляшка не варто, оскільки досвід 
власне політичної роботи у Юрія 
Забели не такий вже й солідний. 
Так, «у якості» адміністратора-
чиновника він себе певним чи-
ном проявив, як у Макарові, так 
і у Житомирі. Але як партійний 
лідер, як оратор-харизматик чи 
організатор хитромудрих полі-
тичних комбінацій, Юрій Воло-
димирович не має тих очевидних 
талантів, якими непогано оволо-
дів його нинішній політичний 
«шеф» Олег Ляшко. Однозначно, 
Юрія Забелу повернули на Жито-
мирщину зовсім не для того, аби 
гучніше кричати про «скотиняк», 
або ж – про «московську зозулю». 
Завдання для Забели – куди важ-
ливіше, а значить – і складніше. 
Не виключено, що такі завдання 
Юрій Володимирович отримував 
аж на самому «верху» української 
вертикалі влади. А це означає, що 
вага Житомирської обласної пар-
тійної організації «Радикальної 
партії» Олега Ляшка однозначно 
зросте. Причому, це не буде про-
являтися у негайному призна-
ченні активістів - «радикалів» на 
важливі державні посади. Власне 
кажучи, посади для партії – це ж 

не головне. Головне усе ж таки – 
це кадри. Можна скільки завгодно 
говорити про те, що колишній 
лідер «радикалів» Житомирщини 
Ілля Смичок свого часу «зліпив» 
обласну організацію буквально 
на порожньому місці, але важко 
не помітити, що сьогодні «ради-
кали» на Житомирщині реально 
і однозначно «забуксували». По-
перше, вони аж занадто близько 
«сплелися» із офіційно правля-
чою владною партією БПП. По-
друге, вони позбулися левової 
частки протестного виборця, на 
якого свого часу орієнтувався і 
сам Олег Ляшко, і вся його пар-
тія. А тому, щоби певним чином 
привести свої партійні ряди у 
«бойовий порядок», потрібен 
новий лідер обласної партійної 
структури. Хтозна, наскільки го-
товий до такого «ребрендингу» 
сам Юрій Забела, якому дове-
деться керувати життям обласної 
організації «Радикальної партії» 
усе ж таки на відстані. До речі, 
таку не вельми гарну практику 
наїздів зі столиці у партійному 
житті і раніше використовували 
чимало житомирських партій-
них «вождів». А сьогодні це ро-
блять Анжеліка Лабунська (ВО 
«Батьківщина») та Юрій Павленко 
(«Опозиційний блок»). Тепер до 
них доєднається і Юрій Забела. А 
що реально і кардинально зможе 
змінити новообраний партійний 
керівник «радикалів» Житомир-
щини, відповість лише час. Однак 
треба чітко зазначити, що його 
не так вже й багато: на все й про 
все – два-три місяці, або ж мак-
симум – півроку.

… А у «аграріїв» –  
лише назріває?

    Якщо у Житомирській об-
ласній організації «Радикальної 
партії» Олега Ляшка кадрові пе-
рестановки зробили раптово-не-
гайно, то у рядах Житомирської 
обласної організації «Аграрної 
партії України» кадрові зміни 
поки що лише у процесі очіку-
вання. Проте сам процес вже по-
чався і пов’язаний він також із 
ветераном – «важковаговиком» 
житомирської політики Іриною 
Синявською. Ірина Максимівна, 
після своєї гучної відставки з по-
сади голови Житомирської об-
лради майже десять років тому, 
подалася до столиці, де трива-
лий час працювала у Міністерстві 
аграрної політики. Після Револю-
ції Гідності вона «засвітилася» 
спочатку серед ватажків партії 
«Заступ», а потім у керівному 
«ядрі» УКРОПу. Проте після 
раптового «спалаху» «укропів-

ський» проект почав затухати, а 
тому влітку 2017- го Ірина Синяв-
ська «мігрує» до керівного складу 
«Аграрної України», де опікується 
питаннями партійного будівни-
цтва та агітаційно-методичного 
забезпечення регіональних ор-
ганізацій. Майже одразу Ірина 
Синявська пробує залучити до 
керівництва обласною органі-
зацією АПУ на Житомирщи-
ні свого давнього політичного 
колегу-партнера. Йдеться про 
Ярослава Долгих, колишнього 
«нашоукраїнця», затим – пред-
ставника тігіпківської «Сильної 
України» та екс-заступника гу-
бернатора Житомирщини Сергія 
Рижука. Саме Ярослав Дмитро-
вич, за підтримки та рекомендації 
своєї давньої соратниці, сьогодні 
безпосереднім чином керує ви-
борчою кампанією житомир-
ських «аграріїв» на виборах, що 
відбудуться 29 жовтня 2017 року 
у ряді новоутворених громад Жи-
томирщини. Хтозна, яким буде 
подальший поворот у розвитку 
подій у «надрах» Житомирської 
обласної організації «Аграрної 
партії України». Те, що «аграрії» 
на Житомирщині потребують 
підсилення у своїй щоденній ро-
боті, сумніву не підлягає. Хоча 
б через те, що вони, на відміну 

від «Батьківщини», «Самопомочі» 
чи «радикалів» Олега Ляшка, не 
мають потужного депутатського 
представництва у радах Жито-
мирщини. Але й Ярослав Долгих, 
яким би талановитим чи обачним 
політиком він не вважався, сут-
тєво покращити ситуацію для 
«аграріїв» не зможе. Навіть якщо 
Ірина Синявська цього дуже хоче.

    Таким чином, події, що від-
буваються в осередках обласних 
партійних організацій Житомир-
щини, засвідчують, що українські 
партії квапливо, часом навіть – 
стрімко, готуються до важливих 
політичних «битв». І балачки про 
2019-й рік – то, швидше за все, 
лише спроба замаскувати процес 
безпосередньої підготовки до зма-
гань, які можуть стартувати навіть 
завтра. Тим паче, що народ, який 
поки що лише стогне, робить це 
вже з останніх сил. Якщо він заре-
ве і посуне не лише на майдани, 
але й до палаців можновладців, 
жодні кризові менеджери вже 
не допоможуть. Тим паче, що 
листопад, який в Україні тради-
ційно «вагітний» на революції, 
поступово наближається. Аби не 
трапилось ДЕЖАВЮ. Не важли-
во, якого року: 1917-го, 2004-го чи 
2013-го, бо революційний досвід 
повторень не передбачає.

ребрендинг, ренесанс 
чи просте дежавю?
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1. Робота 
1.1. Пропоную 

•	 Автовикуп будь-яких	марок,	в	робочому	стані,	до	2017р.	
0988605070,0678903718

• Бармен-официант в ресторан, раБота в г.Киев. 
0501966030

•	 Бурштинове намисто,	каміння	(янтарные	бусы,	камни)	
жовте,	випущене	до	1991	р.,	бивні,	зуби	кашалота,	мор-
жа,	нагород,	ікони,	самовари,	зброю,	техніку,	картини,	
статуетки,	срібло,	вази,	фотоапарати,	книги	до	1917	р.,	
годинники.	Viber	0953961168,0681337332

• в торговый центр "метро" треБуется парКов-
щиК тележеК. графиК раБоты 2/2, с 7 до 19 или 
с 10 до 22. З/п - договорная. КонтаКтное лицо 
алена моБ.  0675684645

• в  торговый  центр  "метро"  треБуются 
уБорщицы, сБорщиКи тележеК, дворниКи. 
графиК раБоты 2/2, с 8 до 20. Зп от 3000 грн. 
КонтаКтное лицо ольга моБ. 0675684645

В а н та ж н и к и ,  г раф і к  1 4 д н / 1 4 д н ,  з / п 
5200грн+прожиВання, харчуВання, спецодяг 
безкоштоВно, м.киїВ, борщагоВка(800м Від 
кінцеВої зупинки шВидкісного трамВаю 1 
маршруту).терміноВо! 0676593198, 0673286897

Водії кат с.робота по україні, з/п догоВірна, 
д/р обоВ`язкоВий.дзВонити з 09.00 до 17.00. 
0981517788,0981517789

Воді ї -експедитори на склад м'ясної 
п р о д у к ц і ї ,  н і ч н і  В и ї з д и ,  з / п  В і д 
10000грн+прожиВання+харчуВання. терміно-
Во! м.киїВ, праВий берег, піВденна борщагоВка. 
0676593198, 0673286897

• водій Кат с на груЗовий автомоБіль З/п 
7000-10 000грн, диспетчер-логіст З/п 6000-
10  000грн,  слюсар  З/п  70000-  15  000грн. 
0980481984,0677236043

• водій, монтажниКи Зв’яЗКу 0673259289

• Запчастини до всіх видів м/автоБусів та 
мінівенів, у наявності та на Замовлення (2-7 
днів), нові, Б/в, гуртом та вроЗдріБ, відправКа 
по уКраїні, власний велиКий сКлад. (097)1521331, 
0932613742,0977266640

• ищем женсКого и мужсКого мастера в париК-
махерсКую Красуня, оренда. 0633970879ольга

•	 КамАЗ-55102 (самосвал-колхозник),	1992	г.в.,	на	
сельхоз.работах	не	эксплуатировался.	(093)0458242.
(050)6146423

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

•	 Куп.токарську оснастку,	верстати,	лещата,	патро-
ни,	фрези,	свердла,	розгортки,	плашки,	мітчики,	різці.	
sky85593@gmail.com.	0964180586

•	 Куплю вимірювальній,	металоріжучій	інструмент,	ну-
троміри,	індикатори,	мікрометри,	мікроскопи	інстр-ні,	
квадранти	КО60.	0679083229

•	 Куплю навантажувач	Т-156.	Без	документів,	в	не	робо-
чому	або	не	комплектному	стані.	Постійно.	0970888887

механики для международной табачной фа-
брики В г.прилуки. стабильная работа с офи-
циальной з/п (от 8000 грн), посменный г/р. 
иногородним оплачиВается жилье, питание 
на территории заВода. о/р от 1 года. резюме 
на почту Larisa.Koiava@isg.com (095)8017466

•	 На роботу	в	теплиці	в	м.Київ	потрібні	відповідальні	пра-
цівники	віком	від	18	років,	вахта	15/15,	30/15.З/п	від	8500	
грн	за	вахту.	Оплата	щоденна.	Гарні	умови	для	іногородніх,	
житло,	харчування,	спец.одяг.	0973884655,0930205909

на роБоту потріБний слюсар та автоКранівниК 
0977912897 леонід

• підприємству потріБні: сКладальниКи фото-
рамоК, сКладальниКи меБлів З дсп, ріЗальниКи 
сКла, продавці-Консультанти. оф. працевла-
штування. З/п від 8000 грн. 0677968054

поВерну успіх і удачу В житті, допомога на 
Відстані у проблемах сім`ї, бізнесу, кар`єри, 
кохання, самотності. 0683706105,0732232983

•	 Позика від	10	до	150	тис.	грн,	15%	рiчних,	до	9	років.	
Лiцензiя	НБУ	№249	від	17.11.2011.	Залишайти	заявку	
онлайн	на	сайті	http://kredit-market.usluga.me	або	063-663-
04-65,	0508841130,0688801302

•	 Покоївки (працівники	для	прибирання	готельних	но-
мерів)	в	м.	Київ.	Надаємо	житло.	Харчування	та	форму	
надаємо	безкоштовно.	З/п	5600-8200	грн/мес.	0673417292

•	 Польща.Радіозавод,67-74грн/год+житло.Швеї 
по	шкірі,специ	по	меблях(Гол,Пол,Чех).	Консерв.з-д,	
67грн+житло.	 Водії	 к.B(Німеч).	 Ліц.	 АВ№585193	
0674550664

•	 Постійно закуповуємо	вугілля	деревне	з	твердих	та	
м`яких	порід	деревини.	0981554242

•	 Постійно закуповуємо	паливні	брикети	"Піні-Кей",	само-
вивезення,	упаковка	біг-бег/пакети.	0981554242Ðîáîòà â ì. Áîÿðêà 

Êè¿âñüêî¿ îáë.
Мережа ресторанів «Пузата хата»

 пропонує роботу  на фабриці  харчових 
напівфабрикатів
Óìîâè ïðàö³:
1. Графік роботи: 7 через 7 (8:00-20:00)
2. Харчування, спецодяг
3. Допомагаємо з житлом

Òåë.: 067 434-36-98
066 927-28-90

ВОДИТЕЛЬ (СЕ)
зерновоза SCANIA

Условия: новые самосвалы, по всей 
Украине, своя рем.база, вахта (15/15 
дней), офиц. оформление, соц.гаран-
тии, «белая» стабильная зарплата 
сдельно-премиальная.

067 402 7069 (вайбер), 095 518 3335
По будням 10:00-18:00

Автослюсар

Робота в м. Житомир
Всі деталі обговорюються по телефону або при зустрічі.

Автокранівник

ТЕРМІНОВО!   ПОТРІБНІ:

097 791 28 97

Срочно

требуются

малогабаритной продукции питания
(шоколадки, жвачки)

График работы - с понедельника по пятницу (ночные смены)

Заработная плата от 4370 грн + премии

Сборщики-упаковщики

096-670-97-66
098-008-42-58

òðåáóþòñÿ

Физическая работа.
Желательно с опытом работы

с продуктами питания.

Все
детали
по тел:

098-008-42-58
096-670-97-66

Êëàäîâùèêè
(íî÷íûå ñìåíû)від 7000

грн

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
ЗА ВЕЛИКІ ГРОШІ

АВТОМИЙНИКИАВТОМИЙНИКИ

067-260-27-92067-260-27-92

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЩОТИЖНЕВА ВИПЛАТА ЗАРПЛАТИ
ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

М. БОЯРКА
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потріБен  шиномонтажниК.  ігор  іванович 
0987244438

•	 Продается хетчбек	СЕАТ	ТОЛЕДО	Фольсваген	Ауди	
групп	1.6л,	102л/с,	цена-качество	ниже	рыночных	600	
долларов.	Отличное	состояние.	0951887552

•	 Продаж. Купівля.	Обмін	BTC	/	LTC	/	ETH	/	DSH	/	ZEC	
за	готівку	і	Приват24.	Перекази,	працюємо	по	всій	
Україні.	Безпека,	гарантія	угоди.	0983580001(Telegram),	
0509740001,	0736010001(Viber)

•	 Продам бізнес:	Копі-центр+сервісний	центр+інтернет-
магазин	(startprint.today)	в	центрі	м.Харків	за	20	тисяч!!!	
0638036710,0958388740

продам В ужгороде 2-х ком. кВартиру, мансард. 
этаж 4-х эт. кирпич. дома В р-не боздошэлит. 
общ.пл. 66.0 кВ.м, лоджия 4.5 кВ.м, потолки 
2.9 м. Все коммуникации есть, инд. газоВое 
отопление. цена 38550. 0509296090

•	 Продам виробниче	приміщення	(колишнє	овочесховище)	
в	передмісті	Харкова,	с.	Р.	Лозова,	площею	750	м.кв.,	всі	
комунікації,	біля	траси.	Олександр	0503004078,sukhi1@
list.ru

•	 Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	строи-
тельство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	50000грн.,	
проживание,	страховка	оплачиваются	работодате-
лем,	авиа	в	кредит.	ПП	Пасифик	Юниверсал	Груп	
Украина,Киев,	ул.Константиновская,	24.	0444254025,	
0636779150,0954192926

•	 РК "Диагональ"	требуются	работники	сервиса	и	расклей-
щики.	Возможно	предоставление	жилья.	З/п	от	6000грн.	
(505)	392	77	70;	0503929979;0948860073

роБота перуКар на постійну роБоту, а таКож 
на підміну. гнучКий графіК. висоКий дохід.  
0682227777

•	 Робота у	Києві!	Потрібні	прибиральники	на	різні	великі	
об'єкти	по	Київу!	ЗП	від	5000/міс!	Житло	від	1300/міс.	
0969620681,	0991226342

•	 С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	МТЗ,	комбайни	
зерно-	та	картоплезбиральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка	
,	доставка.	0966809590,0969302249

•	 Сп.пол.-укр.агенція. Сорт./пакування-74	грн/год+житло.	
Трактористи,	водії.	Зварюв,токарі.	Польща,	Чех,	Канада,	
Ізраїль.	0674550664

• треБуются охранниКи на вахту в г.Киев!!! про-
живание и питание За счет Компании, пред-
оставляется форма. 0675268435

• треБуются раБочие на пилораму с. левКов 
(6Км от житомира). 0673911769
•	 Требуются сиделки	 по	 уходу	 за	 больными	 и	
престарелыми	людьми	на	дому	и	в	больнице.	Прожива-
ние	и	питание	за	счет	работодателя.	0660271662Татьяна

у компанію смачний сВіт на постійну роботу по-
трібні Вантажники з\п 4000 грн. 0962453269 настя

•	 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	забезпечуємо	
.	0992530892,0989399439

1.2. Шукаю 

атп (Вахта по україні): краніВники (дек), аВ-
токраніВники (краз/камаз), слюсарі по кра-
нах, Водії наВантажуВача (телескоп) і ivEco 
(доВгомір, кат.е), машиністи катка (Lutong) і 
екскаВатора (cat, JcB). зп 7500-12000грн./Вахта 
(15-20дн)+житло. 0672182601

•	 В місто	Київ	терміново	потрібні	будівельники	різних	
спеціальностей,	охоронці,різноробочі.Вахта+проживання	
забезпечуєм.	:0671888494

• менеджери в офіс. З/п від 5000грн. 0674120150

на дереВообробне підприємстВо В цех потрібні 
праціВники: майстер зміни, слюсар наладчик, 
Водій (грузоВого аВто), пилорамщик, карщик, 
торцоВщик, різноробочі. офіційне працеВла-
штуВання, наВчання, поВернення коштіВ за 
проїзд. з/п Від 5500-9000грн. 0989741551

•	 Охоронник- 7000	грн.	за	місяць.	Вахтовий	метод	робо-
ти.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	фірми.	Довідки:	м.	
Умань,	вул.	Незалежності,	83.	0678457965

Потрібні - Охоронці

тел: 067-209-87-14
097-95-222-19

(чоловіки/жінки)

Харчування,
проживання,

форма
за рахунок підприємства.

Харчування,
проживання,

форма
за рахунок підприємства.

г/р різноманітний

Телефонуйте, передзвонимо.

050 431-19-19, 063 263-88-27, 096 229-51-66

Робота в Ужгороді
В'ЯЗАЛЬНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЖГУТІВВ'ЯЗАЛЬНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЖГУТІВ

   ЗП від 6500 грн
ОФОРМЛЕННЯ ПО ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ, ГУРТОЖИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
   ЗП від 6500 грн
ОФОРМЛЕННЯ ПО ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ, ГУРТОЖИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ

ВАХТОВИЙ МЕТОДВАХТОВИЙ МЕТОД

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

Г/р позмінний, заробітня плата - ставка+%.
Робота в центрі міста

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З 
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ 
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ 
ПОСУДУ);

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

Будівельній організації 
в м.києві необхідні:

тел.: (067) 236-21-68 (до 19-00) 

-муляри; -монолітники;
-монтажники 
  з/бет. конструкцій;
-різноробочі;
 Житлом забезпечуємо.

  В я з а л ь щ и ц ы
 на носочное производство
с  о б у ч е н и е м .

З/п по результатам собеседования.

Тел.: 098 22-59-000

На производство по изготовлению 
чулочно-носочных изделий требуются:

Предоставляем обучение
Тел.:

Формировщица
с опытом работы
Вязальщица

096-443-79-43

СР
О

Ч
Н

О
! СРО

Ч
Н

О
!

ИЩЕМ
БРИГАДЫ

МОНОЛИТЧИКОВ
КАМЕНЩИКОВ
ФАСАДЧИКОВ

ПРОРАБОВ
МАСТЕРОВ

МОНОЛИТЧИКОВ
КАМЕНЩИКОВ
ФАСАДЧИКОВ

ПРОРАБОВ
МАСТЕРОВ

ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ОПЛАТА ТРУДА ДОСТОЙНАЯ

067-010-47-47
 Работа в Киеве и Одессе. Строительство ЖК

Петр Иванович

 потрібні: потрібні:

Сортувальники овочів

Вантажники
Сортувальники овочів

Вантажники
Офіційне працевлаштування
Гідна з/п
Деталі обговорюються

Тел.: 097-371-10-19

Компанія Аркапласт
запрошує на постійну роботу:

Оператора виробничої лінії (машиніст)

Сергій
м. Житомир вул. Кооперативна, 1

067-757-99-87
Детальна інформація Требуются

Водители кат. "Е"
067-412-61-36
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• Здам в оренду аБо оБміняю на Квартиру в 
місті, аБо продам БудиноК в с.Клітчин. літня 
Кухня, Баня, 33 сот. Землі. всі умови прожи-
вання. ціна договірна. 0673911769

• Здам в оренду в м.новоград-волинсьКий 
приміщення, майже в центрі міста під Комер-
цію. 200 Кв.м - Загальна площа. всі питання по 
0989089085,0631503804ігор

• Здаю подоБово 1-Кім.Кв. гаряча вода, КаБель-
не 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 
3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам 

•	 Запчастини до	міні-тракторів	китайського	в-ва:	"Фо-
тон",	"Донг	Фенг",	"Сінтай",	"Джинма",	ДТЗ,	"Булат"	та	ін.	
(050)1811180,	(097)1811011,	(093)0881880,	www.agrozone.
com.ua

3.2. автомобілі. Продам 
• седан гаЗ 24, 1973 г.в., Белый, 2.4 л, 30 тыс.Км. 
г.винница. цена 18 759 грн. 0630345536

3.3. автомобілі. Куплю 
•	 Автовикуп будь-яких	марок	в	робочому	стані,	можна	
нерозмитнений.	0687801123

Викуп аВтомобіліВ будь-яких марок, В будь-
якому стані, після дтп, не розмитнені, про-
блемні. дорого. 0976484669,0635852350

купим Ваш аВтомобиль на Выгодных для 
Вас услоВиях, В короткие сроки. Возможна 
покупка кредитных, проблемных, после дтп 
аВтомобилей. 0962494994ярослаВ

куплю аВто В будь-якому стані: ціле, після дтп, 
потребуюче ремонту, проблемне, кредитне, 
арестоВане, будь-якої марки. еВакуатор. шВид-
ко. 0731617000,0976646575

куплю аВто Вітчизняного або зарубіжного 
ВиробництВа. можлиВо після дтп. шВидко та 
дорого. 0677459877,0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• КомБайни КартоплеЗБиральні "анна", прес-
підБирачі ріЗних мароК, траКтори т-25, т-82, 
плуги оБоротні,  інша с/г техніКа, польща 
0974742211, 0974742272

комбайни картоплезбиральні "анна", прес-
підбирачі різних марок, трактори т-25, т-82, 
плуги оборотні, інша с/г техніка, польща. 
097)4742211,(097)4742272.

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

• прес-підБирачі, КомБайни ЗерноЗБиральні, 
БуряКоЗБиральні, КартоплеЗБиральні та ін., 
можлива доставКа, частКове Кредитування.
(050)9242613; www.rustexno.com.ua, rustexno@
maIl.ru 0505158585, 0679040066

•	 Саджалки, сівалки,	плуги,	грунтофрези,	борони,	міні-
трактори,	мотоблоки.	Запчастини.	Зернодробарки,	траво-
різки.	Доставка	по	Україні.	(095)0465090,(096)0465090Са
йт:agrokram.c

3.7. автозапчастини. Продам 
• агроЗапчастини до ЗерноЗБиральних КомБай-
нів, оБприсКувачів, КосароК, прес-підБирачів, 
КартоплеЗБиральних КомБайнів, Картоплеса-
джалоК, КопачоК, шини, Камери. www.agrokom.
In.ua. (063)9628236, 0676713553,0992012978

дВигатель В сборе sw 266 andoria 1984 г., 4 ци-
линдра, приВезен из польщи 04.02.2016г, цена 
594.000 0977085708,0631116792

•	 Запчастини на	ВАЗ	(2110,	Пріора,	Нива),	Ланос,	Газель,	
УАЗ	(Патріот,	Хантер,	Буханець),	ЗІЛ,	Камаз,	МАЗ,	КРАЗ,	
ТАТА,	Богдан,	Еталон.	В	наявності	все.	Форма	оплати	
будь-яка.	Доставка	по	Україні.	(068)6245585

•	 Запчастини на	китайські	авто:	Chery,	Geely,	Byd,	Great	
wall,	Lifan,	Sma,	Chana	benni,	Dadi,	Dong	feng,	Foton,	Jac,	
Faw.	Нал	/	безнал.	Доставка	по	Україні.	(098)1578200

3.9. автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

еВакуатор по місту житомиру, області та україні 
. до 4-х тон, доВжина -5 м. будь яка форма за-
Вантаження 0731617000,0976646575

услуги экскаВатора Komatsu рс 180. коВш 
1м.куб, стрела 9м. копаем стаВки, копанки. 
разВалиВание зданий, погрузка сыпучих 
материалоВ, строймусора, нал.\ безнал. рас-
чет. цена 750 грн за час, без топлиВа, + 10 л 
топлиВо. достаВка на тралле 30 грн за 1 км. 
0977085708,0631116792

4. будМатеРіали 
4.1. будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 
•	 Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	Доставка	а/м	
ЗИЛ.	0677905739,447067

продам песок мытый, оВражный, щебень Всех 
фракций, бетон Всех марок, грунт, подсыпка. 
переВозки от 5 до 40 тонн. 0977085708,0631116792

• продам песоК, Бут, щеБень, отсев, дро-
ва, Землю, глину, перегной, подшивКа. до-
ставКа стройматериалов, вывоЗ мусора. 
0938436692,0976949302сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

• Бригада дівчат виКон.малярні роБоти ріЗної 
сКлад.,деКор.штуКатурКа, утепл.Буд, Короїд, 
БайраміКс. 0633571633,0982599951Зоя.

• строительство  деревянных  домов,  Бе-
седКи, садовая меБель. всё для оБраБот-
Ки  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 

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!

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

1. Нежитлова будівля міні-магазин, заг.пл. 43.6 кв.м., за адресою: Бердичівський 
р-н, с.Гардишівка, вул.Гагаріна, 23-а.Дата торгів: 01.11.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №241714 (уцінено лот № 234865);

2. Об'єкт незавершеного будівництва, відсоток готовності 73%, заг. пл. 330 
м.кв. та земельна ділянка кад.№ 1810136300:10:007:0015, пл. 1000 м.кв., за адресою: м. 
Житомир, вул. Березівська, 54.Дата торгів: 01.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №241710 (уцінено лот № 234890);

3. 3-кімнатна квартира, заг. пл. 60.6 м.кв., жилою пл. 43.2 м.кв., за адресою: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Садова, б. 51/30 кв.28.Дата торгів: 01.11.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №241706 (уцінено лот № 234863);

4. Нежитлове приміщення магазину заг. пл. 57,8 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Бровар, 16.Дата торгів: 01.11.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №241700 (уцінено лот № 235335);

5. 1-кімнатна квартира заг. пл. 33.4 кв.м., за адресою: м. Житомир, вул. Не-
бесної Сотні (Московська) б.31/28, кв.17.Дата торгів: 01.11.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №241718 (уцінено лот № 234874);

6. 2-кімнатна квартира, заг. пл. 91.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Лазарівка, вул.Шевченка, 108, кв.1.Дата торгів: 06.11.2017 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №234907.

охоронці (чолоВіки та жінки) на підприємстВо 
прат росаВа. Вахта В м. біла церкВа. г/р- 15/15, 
30/15. з/п Від 6300 грн/місяць. житло та спецодяг 
надаємо. проїзд компенсуємо. 0679110959, 
0503586564 Володимир ВолодимироВич, 
0502396115натальяВікторіВна

•	 Охоронці потрібні	київській	фірмі,	чол/жін.Вахта	15/15,	
21/7,	соцпакет,	з/п	своєчасна,	б/о	проживання.	0676073773

•	 Польща, Чехія,	Німеччина,	Голандія-	90	днів	по	без-
віз.	Візи	180/360.	Веземо	до	місця	роботи.	Страхування.	
Повне	супроводження.	Ліц.	МСПУ-АВ585201-31.07.12.	
0954725280,0688318110VIBER

•	 Требуются сиделки	 по	 уходу	 за	 больными	 и	
престарелыми	 людьми	 на	 дому	 и	 в	 больнице.	
0660271662Татьяна

2. НеРухоМіСть 
2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

• продам 2-х Ком.Кв., 4/5 этажей, 47м/28м/7м, 
житомирсКая оБл., г.Бердичев. цена 529 101 
грн. 0931169143

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 
•	 Продам 3-х	кім.кв.,	вул.Корабельна	(р-н	Богунія),	1/2	
пов.	43/30/7,	автономне	опалення,	цегляний	будинок,	з	
ремонтом.	Ціна	510	000	грн.	Хозяйка.	0632816777

• п р о д а м   3 - х   К о м . К в . ,   3 / 3   э та ж е й , 
59,3м/36,8м/7,4м, житомирсКая оБл., г. Корос-
тень, ул.Кирова. цена 454 545 грн. 0673227644

• продам 3-х Ком.Кв., 9/9 этажей, 68м/45м/10м, 
г.житомир, центр, ул.ивана Кочерги. цена 1 061 
170 грн. 0632026560

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири 
• продам 4-х Ком.Кв., 2/9 этажей, 72м/44м/8м, 
житомирсКая оБл., г.Бердичев, ул.лупова. цена 
846 561 грн. 0931169143

2.8. Продам будинки в передмісті 

продажа дома, Вторичное жилье, 3 комнаты, 1 
этаж, общая площадь 80м2, кухня 10м2, учас-
ток 10 соток, кирпичные стены, год постройки 
1980-1989, доВбыш. дом 1987г. 80кВ.м, сарай, 
колодец, газ, огорожен. хозяин. цена 270.000 
0977085708,0631116792

2.11. Продам ділянки в місті 
• сдам в аренду Земельный участоК 2 га, чер-
ноЗем, оКраина житомира (р-н химволоКно). 
0673911769

2.12. Продам ділянки в передмісті 

продажа участка под жилую застройку. пл.13 
соток, ул. дачная, рядом лес , магазин, оста-
ноВка. от собстВенника. цена 1.080.000 грн. 
0977085708,0631116792

продажа участка под жилую площадь от 
13.5 соток, ул. ВыгоВского 75, р-н крошня за 
переездом. цена 324.000. участок роВный, 
прямоугольный, приВатизироВаный, В на-
личии Все документы. Вторичное жилье. 
0977085708,0631116792

• продам участоК под жилую ЗастройКу, жи-
томирсКая оБл., БрусиловсКий р-н, с.водотий, 
ул.ленина. цена 49 866 грн. 0687156768

2.14. Продам Комерційна 

продається тимчасова архітеКтурна фір-
ма - перехрестя КотовсьКого/шелушКова 
(м.грушевсьКого/КняЗів остроЗьКих). вся ін-
формація За тел.: 0635075836

2.16. Здам в оренду 
• Здам аБо оБміняю на Квартиру в місті, аБо 
продам БудиноК в с.левКів. поруч центр, ліс, 
річКа.42 сот. Землі. ціна договірна. 0673911769
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ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36
Автосварщик
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:

Хорошие условия работы

067-412-61-36
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Качества. ул. Баранова, 60. 0962461677

4.16. Металообробка, ковка 
металу. Послуги 

•	 Ковка та	ковані	елементи	за	оптовими	цінами,	достав-
ка	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 
оБреЗная, не оБреЗная строительная; стро-
пила; БалКи, штахетниК, монтажная рейКа и 
дровяные отходы с пилорамы. доставКа на 
дом. 0673911769

6. ПоСлуГи 
6.13. Ремонт техніки 

ремонт холодильникіВ, заміна комплектуючих, 
запраВка. якість, гарантія. Виїзд по області. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 
• антени супутниКові. Більше 100 Каналів. 
підКлючення по житомиру та оБласті. гаран-
тія, оБслуговування, прошивКа та ремонт. 
м.житомир, вул.вітруКа 17Б. сц полісся net. 
0963607722,0933129393,449131

• Куплю натуральні янтарні Буси від 500 до 
1500 грн. За 1 грам, Коралові Буси. а таКож 
старовинні іКони, Картини до 1990 р., Книги 
до 1917 р. та інші предмети старовини, для 
власної КолеКції. 0503466068

куплю холодильне та технологічне обладнан-
ня. 0966552655,0672658658

поВерну успіх і удачу В житті, допомога на 
Відстані у проблемах сім`ї, бізнесу, кар`єри, 
кохання, самотності. 0683706105,0732232983

•	 Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	вир-ва	
шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	полублоків,	трансп.
обладнання,т.п.	0675669709

•	 Поршнева група	МД-Кострома,	КМЗ,	гільза,	поршень,	
кільця,	пальці,	прокладки,	вкладиші.	Ориг.з/ч	КАМАЗ,	
МТЗ.	0675702202,0507190074

8. РіЗНе 
8.7. Насіння, с/г продукція. 

Продам 
•	 Куплю відходи	соняшника	та	льону	(прілий,	битий,	
вологий),	фузу-осад	олії.	Продам	макуху	соняшника,	
піллети	паливні.	(050)3233274,Андрій

•	 Продам саджанці	морозостіких,	самозапильних	ківі,	
інжиру,	хурми.	Саджанці	черенковані,	вирощені	в	кон-
тейнерах.	0997982988

8.11. Промислове обладнання. 
Продам 

продается торговое оБорудование с отдела 
парфюмерии и подарКов 0674100106

8.13. вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

купуємо Відходи пліВки полієтиленоВої, пласт-
маси та макулатуру. 0505580047,447919

• Купуємо холодильниКи, пральні маши-
ни, плити, телевіЗори, Компютери, моніто-
ри та іншу поБутову та Компютерну тех-
ніКу. стару аБо не працюючу. самовивіЗ. 
0634792504,0677035457,449131

8.17. Контакти. Повiдомлення, 
прохання 

житомир. срочно. в р-не восточная - КиевсКая 
сБежала с Квартиры лиса, привита, не агрес-
сивная, на шее Красный ошейниК, отКлиКается 
на имя элис, пугливая. лиса не иЗ леса, в горо-
де погиБнет. просьБа всем Кто Будет видеть 
свяЗаться по тел. 0980068026

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

Викрадено пенсійне посВідчення, Видане на 
ім`я міненко григорій михайлоВич ВВажати 
недійсним

Втрачене посВідчення учасника бойоВих дій, 
серія аа №334636 Від 30.01.2017р., Видане жито-
мирським омВк на ім`я залужного м.В. ВВа-
жати недійсним

Втрачений ВійськоВий кВиток серія со №918394, 
Виданий житомирським омВк на ім`я залуж-
ного м.В. ВВажати недійсним

Втрачені посВідчення особистості офіцера та 
учасника бойоВих дій на ім`я лінський єВгеній 
ВіктороВич прошу поВернути за Винагороду. 
0987149898

8.23. інше. Продам 
•	 Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	про-
сті.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	 Котли твердопаливні	тривалого	горіння	(виробничі,	
побутові).	Тепловентилятори	на	дровах.	Буферні	ємкості.	
Виробництво,	реалізація.	Монтаж	опалювальних	систем.	
0666008784,0680450764

• продам циБулини сортових тюльпанів. су-
міш 16 сортів. від 1грн. 50Коп до 3грн.50Коп. 
пересилКа люБителям. 0636922249,0959482821

•	 Сіялка СУПН,УПС,	Тодак-8,	СЗ-3,6(5,4).	Культив.КРН-
5.6.	Диск.борона	АГ.	Оприскув.ОП.	Жатка	кукур.	КМС-6(8).	
0677801439,0990556745

•	 Стабилизатори напруги	семісторні!	Укр.вир.	Профес.
комплексний	захист.	Гарантія-3р.Сайт:	stabilizator.dp.ua,	
0674928371,0501011184

8.24. інше. Куплю 

каталізатори Всіх ВидіВ, ВжиВані або Відпрацьо-
Вані, цілі і на Вагу, різних марок. фахоВа оцінка 
за хВилину часу. купуємо дорого 0672659482, 
0500719557

•	 Куп. Баббіт	Б-16,-83	(чушка,	лом);	припой	ПОС-
30,-40,-61;	олово.	Термін.	б-якому	вигляді,	кількості.	
Офіс-Кривий	Ріг	0963409983

•	 Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	также	дру-
гую	филателистическую	продукцию.	Куплю	монеты	и	
бумажные	деньги.	0637610940,0506389475

•	 Куплю холодильники;	морозильники;	газові	колонки,	
котли,	плити;	пральні	машини;	телевізори;	радянські	
комп`ютери,	радіодеталі.	461046,0967979775

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

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

ТОВ «Туристична компанія «Рів'єра Тур» має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  які роз-
ташовані за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Садки. Основна ді-
яльність – надання готельних послуг. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря відбуваються при роботі дизель-генератору, котлів, що працюють на дровах 
та природному газу та при мийці та дезінфекції приміщень. Перелік видів забруд-
нюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
в кількості, т/рік: сполуки азоту – 0,143; вуглецю оксид – 0,06; речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок – 0,038, метан – 0,001, метали та їх сполуки – 1Е-07, 
сірки діоксид – 0,0003, вуглеводні граничні – 0,0004, хлор та його сполуки – 5Е-05. Як 
виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря концентрації забруднюючих 
речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК 
(ОБРВ) атмосферного повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим 
речовинам, на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання 
дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних 
ресурсів Житомирської державної адміністрації. Громадські організації та окремі 
громадяни зауваження та пропозиції просимо надсилати у Житомирську районну 
державну адміністрацію на протязі 30 днів з дати опублікування інформації в газеті 
за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 1 або за тел. (0412) 42-47-03. Керівництво 
ТОВ «ТК «Рів'єра Тур» за телефоном (0412) 44-62-54. Розробник обгрунтовуючих 
матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

Комунальне підприємство «Агенція з питань 
регіонального розвитку» Житомирської обласної ради 
оголошує про намір передати нерухоме майно в оренду 

1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального під-
приємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.

1.1. Нежиле приміщення на п’ятому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, 
вул. Мала Бердичівська,25, загальна площа 26,70 кв.м, розрахункова орендна пла-
та – 10 грн. 19 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.09.17), цільове призна-
чення – розміщення громадської організації на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності.

1.2. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, Київське шосе,11 загальна 
площа 12,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 37 грн. 35 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 30.09.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.

2. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення, що пере-
буває на балансі Комунального закладу "Музей космонавтики ім. С.П. Корольова" 
Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Дмитрівська, 2, загальна 
площа 4,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 54 грн. 59 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 31.08.17), цільове призначення – розміщення проектору аудіовізуаль-
них інтерактивних екскурсій.

3. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення(фойє), що пе-
ребуває на балансі Житомирського обласного стоматологічного медичного об’єднання 
Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 33а, загальна 
площа 4,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 20 грн. 17 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 26.09.17), цільове призначення – розміщення торговельного об'єкту з 
продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.

4. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення, що перебуває 
на балансі комунального підприємства "Житомирський  академічний український 
музично-драматичний театр ім. І.А.Кочерги" Житомирської обласної ради за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 6, загальна площа 21,60 кв.м, розрахункова орендна 
плата – 52 грн. 69 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 05.07.17), цільове призна-
чення – розміщення світлодіодного екрану.

5. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення на другому поверсі, 
що перебуває на балансі Обласної комунальної установи «Житомирський обласний 
центр охорони здоров'я матері і дитини» Житомирської обласної ради за адресою: 
м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2-А, загальна площа 16,70 кв.м, розрахункова 
орендна плата – 16 грн. 37 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.08.17), цільове 
призначення – розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 25 жовтня 2017 року включно 
за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209.

Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати за тел. 47-30-81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право 

оренди вказаних об'єктів оренди.
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РІЗНЕ

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.

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ТОВ «Аріадна-Полісся» потрібні:

Тел.: 097 528 45 45

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

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

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

ОВЕН
Будьте готові до сер-

йозної розмови, завдяки 
якій вдасться вирішити 

пікантне питання. У вашому житті 
знову з’явиться людина з минулого 
і почне втручатися у відносини з 
другою половинкою. 

ТЕЛЕЦЬ
Наведіть порядок 

для початку в своїх 
думках, а потім вже на 

робочому столі. Ідеальний час для 
генерального прибирання та ре-
монту в квартирі.

БЛИЗНЮКИ
Приготуйтеся до ве-

ликих змін в особистому 
житті. Самотні Близню-

ки вирушать на побачення, а сто-
сунки закоханих парочок будуть 
активно розвиватися. 

РАК
Останнім часом ви 

занадто мало приділяєте 
часу саморозвитку і час на-

долужувати згаяне. Вихідні краще 
провести в компанії друзів.

ЛЕВ
Зірки радять Левам 

більше контактувати з 
людьми, останнім часом 

ви стали менш балакучі. Не вига-
дуйте собі зайвих проблем.

ДІВА
Перша половина 

тижня порадує успіхами 
в кар’єрі, якщо ви давно 

хотіли підвищення – саме час по-
говорити з начальником про це.

ТЕРЕЗИ
Терези на цьому 

тижні можуть відчути 
себе найнещаснішими 
людьми на планеті і 

впасти в стан депресії. Час діяти! 
Більше імпульсивних і неперед-
бачуваних рішень.

СКОРПІОН
Дозвольте собі тро-

хи розслабитися, забути 
про проблеми і пережи-

вання хоча б ненадовго, щоб від-
новити баланс сил.

СТРІЛЕЦЬ
На роботі виник-

нуть проблеми фінансо-
вого плану, і доведеться 

зайнятися пошуком підробітку. 
Не варто брати участь у сумнівних 
авантюрах, краще уникати лотерей.

КОЗЕРІГ
На вас чекають зна-

йомства з новими людь-
ми, однак не варто від-

разу кожному «відкривати» свою 
душу. Краще придивитися, і лише 
потім можливо довіритися їм.

ВОДОЛІЙ
На роботі на вас че-

кають ділові зустрічі, по-
старайтеся поставитися 

до них максимально відповідально 
і серйозно. Ідеальний час для врегу-
лювання фінансових питань.

РИБИ
Головне на даному 

життєвому етапі – поста-
ратися сконцентрувати-

ся на розширення кола спілкуван-
ня. Жодного екстриму і будь-якої 
іншої діяльності, яка може при-
звести до травм.

●● Приблизно 500 людей, які 
живуть на Землі, ніколи не від-
чувають болю. Відсутність болю – 
це рідкісна хвороба, що зветься 
сирингомієлія.

●● Головний мозок – єдиний 
орган , який не здатний відчува-
ти біль, оскільки  позбавлений 
рецепторів болю. 

●● Жінки від болю потерпають 
менше, ніж чоловіки. Їх захища-
ють естрогени – жіночі статеві 
гормони , які володіють природ-
ною знеболюючою дією. 

●● У чоловіків за придушення 
болю відповідає гормон стресу – 
адреналін. Саме тому чоловік 
здатний отримати смертельну 

травму в бою і при цьому про-
довжувати битися. 

●● У 72 % людей з ампутова-
ними руками і ногами на місці 
неіснуючих кінцівок виникають 
так звані фантомні болі. 

●● Позбутися болю допомагає 
пекучий перець. У ньому багато 
капсіаціну – речовини, яка блокує 
больові імпульси. 

●● Сир пармезан, оцет, коп-
чене м’ясо, шоколад і продукти, 
що містять глютамат натрію (ков-
баси, консерви, розчинні супи), 
подразнюють нервові закінчення 
і здатні викликати напади голов-
ного болю. 

●● Від мігрені страждало ба-

гато відомих людей: Юлій Це-
зар, Олександр Македонський, 
Петро I, Людвіг Бетховен, Петро 
Чайковський, Зігмунд Фрейд, Ан-
тон Чехов, Наполеон, Альфред 
Нобель та інші. 

●● На 11% менший обсяг моз-
ку у тих людей, які страждають 
на хронічні болі в спині. Чому це 
так – науці невідомо. 

●● 68 % людей, які стражда-
ють на психогенні болі (людині 
здається, що у неї щось болить, 
а під час обстеження лікарі не 
знаходять жодних захворювань), 
починають відчувати біль до кін-
ця робочого дня, а 19 % – вже з 
раннього ранку.

цікаві факти про біль

Р
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Статус Бреда
Жанр: драма, комедія
У Бреда Слоуна є все, щоб вважати себе 

щасливим. Він живе в передмісті Сакрамен-
то зі своєю прекрасною дружиною Мелані 
й сином-генієм музики Троєм. Бред згадує 
свою молодість і розуміє, що він досяг на-
багато менше, ніж його друзі часів навчання: 
голлівудська зірка, засновник хедж-фонду, 
багатий підприємець і автор безлічі бестсе-
лерів. Він заздрить, уявляє їх неземні життя 
і мріє про таке ж, думаючи, що не досяг 
нічого. Але коли Бред дійсно зустрічається зі 
старими друзями, він ставить собі запитан-
ня: а чи дійсно Бред досяг менше, ніж вони?

Той, хто біжить 
по лезу 2049

Жанр: трилер, фантастика
Лос-Анджелес майбутнього. Молодий 

блейд-раннер офіцер К повинен підтри-
мувати порядок, зберігати тонку грань між 
людьми і реплікантами. Будь-яка велика 
держава створена завдяки праці нижчого 
класу, цю функцію і повинні виконувати 
репліканти. Але офіцер К зачепився за 
щось незрозуміле, він хоче розслідувати 
один неймовірно небезпечний секрет. 
Його пошуки істини можуть привести все, 
що зараз називається суспільством, в 
абсолютний хаос.

Шибайголови
Жанр: бойовик, військовий
1995 рік. П'ятеро піхотинців США, 

команда "Морських котиків", знаходяться 
в багатостраждальній від війни Боснії на 
завданні. Там вони дізнаються, що на місці 
озера колись було німецьке поселення. 
Але місцеві жителі його затопили разом 
із цінностями на 300 мільйонів доларів. 
"Морські котики" хочуть допомогти бос-
нійців, тому збираються незаконно і без 
підтримки будь-кого дістати ці багатства 
для них. Таким чином, вони наживають 
собі могутніх ворогів, які хочуть їх убити і 
заволодіти золотом. 

не твоє тіло
Жанр: комедія, мелодрама
Іноді люди настільки близькі, що єдине, 

чого вони не знають один про одного – це 
тільки думки. Андреа – відмінний доктор, 
якому довіряють проводити найскладніші 
операції. Але чоловік не зовсім впевне-
ний, що це те, що він хоче від життя. Він 
любить експериментувати, створювати 
щось зовсім нове й інноваційне. Він за-
пропонував своїй дружині журналістці Со-
фії провести експеримент, за допомогою 
якого вони зможуть прочитати думки один 
одного. Але щось пішло не так, і закохані 
помінялися тілами. 

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

«Ханума»
12 жовтня

Початок о 19.00

«Duo (двоє) або 
п’ятниця 13-го»

13 жовтня
Початок о 19.00

«Веселі пригоди на 
лісовій галявині»

14 жовтня
Початок об 11.00 та 13.00

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


