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Вийшла з друку сенсаційна книга  
житомирянина романа Гуртовенка – 
технотрилер з назвою «Біоподи»

реальні покупки – нереально 
низькі ціни: У Житомирі  
відкрили новий торговельний 
комплекс «ринг»

КОМУНАЛЬНЕ 
РАБСТВО:  
українців змусять  
платити штраф за прострочену 
«комуналку»

ФАРБИ, ШТУКАТУРНІ СУМІШІ
ЕЛЕКТРОТОВАРИ
ДВЕРІ МІЖКІМНАТНІ
ПЛІНТУС, КИЛИМОВЕ ПОКРИТТЯ, ЛАМІНАТ
САНТЕХНІКА, КЕРАМІКА
ВЕЛИКИЙ ВИБІР ТОВАРІВ ДЛЯ САУНИ

с. Зарічани, Бердичівське шосе, 4
Розклад роботи: пн-пт з 8:00 до 18:00

(0412) 44 80 07
(093) 850 03 07
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27 жовтня у Жи-
томирі в районі 
кінцевої зупинки на 
Крошні відбулось 
офіційне відкриття 
торговельного комп-
лексу «Ринг».

Комплекс «Ринг» складається 
з великого гіпермаркету та по-
над 150 магазинів навколо нього.

За словами власника торго-
вого комплексу «Ринг» Георгія 
Кварацхелія, у Житомирі комп-
лексу такого роду ще не було, 
тому необхідність відкриття по-
дібного майданчику, який би 
об’єднував виробників і підпри-
ємців, назрівала вже давно.

«На території гіпермаркету 
багато магазинів, націнки нашої 
тут майже немає. Виробники 

напряму, без посередників ви-
ставляють свої ціни. І вони знач- 
но нижчі, ніж у звичайному роз-
дрібному магазині, який знахо-
диться в місті, в радіусі кіломе-
тра – п’ятисот метрів, різниця 
в ціні від 30% до 45%. Я думаю, 
що для покупців це буде цікаво, 
і ми побачимо всіх житомирян 
незабаром тут», – зазначив Геор-
гій Кварцхелія.

Власник торговельного комп-
лексу поділився, чому вигідно 
робити покупки саме тут. «Наша 
мета – бути конкурентоспро-
можними, і слово «ринг» під-
казує, що конкуренти будуть 
збивати ціни. На торговельний 
комплекс «Ринг» є велика пер-
спектива, тому що він розташо-
ваний у кінці міста і 75 % покуп-
ців – це люди з району. Робити 
покупки саме у нашому тор-
говельному комплексі їм дуже 
вигідно. Адже через об’їздну 

вони одразу потрапляють до 
нашого гіпермаркету, цим са-
мим економлячи і час, і гроші, 
оскільки вони не потрапляють 
у пробки», – розповідає Георгій 
Кварцхелія.

Власник «Рингу» поділив-
ся планами на майбутнє. «Усі 
люди, які приходять, задоволені 
та радіють. Ми плануємо роз-
ширятись, адже ціни вигідні, 
і люди вже приїздять навіть з 
області. Наразі ми працюємо 
над розширенням асортименту, 
моніторимо, що люди купують 
найчастіше, в чому є потреба. 
Хочемо навести порядок у цьо-
му напрямку і закріпитися на 
ринку. У нас також є мережа ма-
газинів «Квара», які розташовані 
поблизу житлових будинків. Так 
ось незабаром з’явиться ще два 
таких магазини. Один – на Лесі 
Українки , а другий – на Польо-
вій. Зараз потрібно інтенсивно 
працювати і, можливо, згодом 
ми відкриємо ще такий торго-
вий комплекс в іншому регіо-
ні», – ділиться планами Георгій 
Кварцхелія.

Також до Нового року ке-
рівництво торгового комплексу 
«Ринг» підготує для гостей свята 
розважальну програму.

«На Новий рік плануємо 
зробити на території комплексу 
розважальну програму, я впев-
нений, що людям вона сподо-
бається. Окрім того, що у нас і 
так низькі ціни, до свят ми під-
готуємо ще більше знижок та 
акцій для нашого покупця. Наш 
дивіз: нереальні ціни – реальний 
товар. Вже зараз люди прихо-
дять і дивляться, чи випадково 
товар не прострочений, адже 
ціни реально низькі. Втім це все 
реально», – жартома розповідає 
Георгій Кварцхелія.

Наразі у гіпермаркеті «Ринг» 
діє акція «Безкоштовний під-
віз». Щоденно з 8.00 до 20.00 з 
автостанції 2 ринок «Хлібний» 
та з площі Перемоги усі бажа-
ючі мають змогу безкоштовно 
доїхати до гіпермаркету.

«Вони можуть приїхати, ку-
пити що потрібно, прогулятись, 
дочекатись наступного рейсу і 
поїхати назад так само безкош- 
товно за умови здійснення 
покупки не менш ніж на 200 
гривень. Триватиме акція 5 мі-
сяців», – розповів власник тор-
говельного центру.

Нагадаємо, у день офіційного 
відкриття торговельного компек-
су «Ринг», 27 жовтня, у рамках 
заходу відбулося встановлення 
нового рекорду найдовшого 
шашлика в Україні. Його довжи-

на склала 220,2 метра (витрачено 
450 кг м’яса). Після цього усі ба-
жаючі мали змогу безкоштовно 
його скуштувати. На відкритті 
торгового комплексу «Ринг» для 
присутніх виступали зірки між-
народного рівня. А також спеці-
альний гість свята – DZIDZ'off.

На території  комплексу 
функціонував старовинний ри-
нок з козаками, які варили куліш 
та пригощали гостей смаколи-

ками. Для меншого покоління 
працювала дитяча зона з 5D, 
лабіринтами, аквагримом тощо.

Керівництво нового торго-
вого комплексу «Ринг» запро-
шує усіх бажаючих завітати до 
гіпермаркету, ознайомитись з 
асортиментом та ціновою по-
літикою.

Тут Ви зможете обрати най-
краще для себе та своєї сім’ї у 
співідношенні ціна та якість.

реальні покупки – нереально  
низькі ціни: У Житомирі відкрили 
новий торговельний комплекс «ринг»



3 Середа, 15 листопада 2017www.20minut.ua Споживачу

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

С 4 по 8 декабря 2017 года в Житомире состоятся
I Сертификационные курсы ЖРО АСН(Р)У

Основы риэлторской деятельности. 
Операции с жилой и нежилой недвижимостью.

Более подробная информация: 098 526-76-63, 098 31-000-31

Программа курсов состоит из 15 учебных модулей.
Лекции читают специалисты смежных рынков – нотариус, специалисты по законодательству и 
налогообложению, оценщики, землеустроители, застройщики, архитекторы, экономисты, юристы, 
финансисты, психологи, программисты, маркетологи, риэлторы с опытом работы.

 Юридическое сопровождение операций с недвижимостью. Регистрация и экспертиза права 
собственности на недвижимое имущество. Реформы законодательства в сфере недвижимости. 
Недвижимость как объект налогообложения.

 Мошеннические схемы на рынке недвижимости. Различные виды правоустанавливающих докумен-
тов, явные и скрытые проблемы. Мнимые сделки, способы минимизации рисков при их проведении, 
расписки о получении полной стоимости. Основные мошеннические схемы, приводящие к утрате права 
собственности. 

 Нарушения при осуществлении операций с недвижимостью, возможные пути их предотвращения. 
Нарушения при операциях с земельными участками. Общие способы предотвращения рисков и 
нарушений.

 Организация деятельности риэлторских фирм на рынке недвижимости. 
 Методы анализа рынка недвижимости. Взаимодействие первичного и вторичного рынков недвижимо-

сти. Структура районирования города и соотношение цен в зависимости от расположения объектов. 
Основы оценки недвижимости. Операции с нежилой и жилой недвижимостью. Структура и сегментация 
рынка коммерческой недвижимости, классификация объектов. Система объектов коммерческой 
недвижимости.

 Земельные правоотношения по законодательству Украины. Собственность на землю и ее формы. 
Права и обязанности собственников земельных участков.

 Основы строительного дела, архитектуры и градостроения. Классификация жилых зданий в 
соответствии с этапами развития жилищного строительства на Украине.

 Основы психологии. Психологические аспекты операций с недвижимостью.  Общение как 
инструмент профессиональной деятельности риэлтора. Профессиональный имидж и бренд Вашей 
личности. Типичные ошибки в работе с клиентом.

 Риэлторская деятельность в Украине. Система рынка недвижимости в Украине. Особенности рынка 
недвижимости. Правила проведения финансового мониторинга.

 Маркетинг рынка недвижимости. Реклама. Брендинг.
 Коммерческая и жилая аренда. Ключевые моменты.

Успех не приходит сам по себе, его надо добиваться. Успех - прерогатива подготовленных.
Успешность в профессии риэлтора начинается с обучения. 

Чем выше его качество, тем быстрее будут достигнуты положительные результаты.

Офис Житомирского Регионального Отделения АСНУ: ул.Победы 10, оф.311, 097-79-55-877, 063-425-42-22



4 Середа, 15 листопада 2017www.20minut.ua Новини

Алла Гетьман

Новим заступником 
мера з питань діяль-
ності виконавчих 
органів став Сергій 
Кондратюк.

Раніше посадовець був керів-
ником управління ЖКГ міської 
ради. Таке рішення було при-

йнято 9 листопада на черговому 
засіданні сесії міської ради. «У 
Сергія Миколайовича є великий 
досвід роботи у житлово-кому-
нальній сфері. Всі його знають 
як професіонала. Він буде вті-
лювати у життя всі ті проекти, 
які вже запроваджені в місті та 
працювати над новими», – за-
значив міський голова Сергій 
Сухомлин.

Нага даємо,  ран іше цю 
посаду обіймав Олександр 
Фещенко,  якого звільнили 
9 листопада.

Ольга Сідлецька

У Житомирі 7 лис-
топада на перехресті 
вулиць Михайлів-
ської і Лятошин-
ського увімкнули 
музичний фонтан з 
підсвіткою.

Кошти на будівництво фон-
тану виділив італійський меце-
нат. Він і його компанія дали 

50 тисяч євро на його облад-
нання. Своєю чергою, міська 
рада зобов’язалася підвести 
комунікації та виконати мон-
тажні роботи.

Тестовий запуск фонтану 
провели ще на початку жовтня, 
однак (як раніше розповідав 
міський голова Сергій Сухом-
лин), офіційне відкриття запла-
новане на наступний рік.

В управлінні капітального 
будівництва повідомили, що 
за гарної погоди фонтан про-
працює ще кілька днів. Але 
наступного дня температура 
повітря знизилася, тож його 
більше не вмикали. 

У міського 
голови Житомира 
з’явився новий 
заступник Алла Гетьман

У четвер, 9 листо-
пада, на чергове за-
сідання сесії міської 
ради прийшли люди з 
плакатами.

Вони протестували проти ма-
сової вирубки лісу у мікрорайоні 
та вимагали поставити питання 
екології на перше місце, адже це – 
здоров’я їхніх дітей.

«У нас тяжке становище. Ми 
зіштовхнулися з безвідповідаль-
ністю корупційних чиновників, 
а наша точка зору замовчується. 
Навколо наших будинків розвели 
токсичні звалища, в повітрі – ба-
гато отруйних решток від роботи 
промислової зони, та ще й забира-
ють останню можливість дихати 
чистим повітрям, яке забезпечує 
нам наша лісова санітарна зона», – 
розповів житель мікрорайону 
«Паперова фабрика» Дмитро 
Антонець. Люди кажуть, що цю 

землю у них вкрали колишні ре-
гіонали. І сьогодні їм говорять, що 
це – приватна власність.

«Просимо депутатський кор-
пус посприяти поверненню 126 
ділянок, скасувати незаконне 
рішення про ці ділянки і пере-
дати їх у власність держави, як 
це було завжди. Зупинити всі 
роботи з будівництва та вируб-
ки, встановити відповідальних 
осіб і зобов’язати їх компенсувати 
наші втрати їхнім коштом, по-
садити нові дерева та допомог-
ти в озелененні нашого району. 

Також просимо долучитися до 
благоустрою району «Паперова 
фабрика» депутатський корпус і 
міського голову», – зачитав текст 
звернення мешканців мікрора-
йону Дмитро Антонець. Міський 
голова людей підтримав і пообі-
цяв допомогти у вирішенні цього 
питання. Зауважив, що потрібно 
створити відповідну комісію, в 
яку увійдуть мешканці мікрора-
йону «Паперова фабрика», пред-
ставники профільних управлінь 
міськради, а також керівництво 
картонного комбінату.

Ольга Сідлецька

Під час засідання 
сесії Житомирської 
міської ради 9 листо-
пада депутати про-
голосували за при-
йняття субвенції з 
державного бюджету 
на реконструкцію 
підземного переходу 
на проспекті Миру і 
на придбання авто-
бусу для футбольного 
клубу «Полісся». 

1 млн грн держсубвенції спря-
мують на роботи з реконструкції 

підземного переходу на проспекті 
Миру. Автобус для ФК «Полісся» 
коштуватиме 2.6 млн грн.

Окрім того, депутати міськра-

ди виділили з міського бюджету 
кошти у сумі 6 млн 764 тис. 219 грн 
на розрахунки з ПАТ ЕК «Жито-
миробленерго».

У мерії пообіцяли вирішити 
проблему мешканців 
«Паперової фабрики»

У Житомирі 
з’явився новий 
світломузичний 
фонтан

За рахунок субвенції  
з держбюджету у Житомирі 
відремонтують підземний 
перехід і придбають  
автобус для ФК «Полісся»

 На фото: Сергій Кондратюк
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Гардероб  
Вашего мужчины
Продолжаем разговор о гардеробе 

Вашего избранника…
Начну с общих ошибок, которые 

чаще всего случаются при формиро-
вании гардероба:

- Вещей в гардеробе много, шкаф 
забит, а надеть нечего. 

- Вещи не сочетаются между собой.
-  Вещи покупаются эмоционально, 

импульсивно. Придя домой, Вы по-
нимаете, что Вам или Вашему партнеру 
не с чем эту вещь надеть.

- Другая крайность – это когда все 
вещи сочетаются, потому что в гар-
деробе только базовые вещи. В этом 
случае гардероб безликий и не радует, 
все вещи похожи друг на друга.

Хочу отметить, что благодаря пра-
вильному подходу к формированию 
гардероба денег и времени на шоппинг 
будет уходить гораздо меньше 

Базовые вещи – это вечная классика, 
которая не выходит из моды. К покупке 
вещей базового гардероба нужно от-
носится как к выгодным инвестициям 
в безупречный образ, который будет 
помогать строить карьеру и повышать 
Ваши и его доходы.

Для продолжения серии статей о 
мужском гардеробе, хочу также обра-
тить Ваше внимание, что выбор вещей 
для базового гардероба Вашего муж-
чины зависит от нескольких факторов:

1. Его стиль жизни. Например, если 
он работаете в офисе, то больше вни-
мания следует уделить выбору костю-
мов и рубашек, в этом случае костюмов 
должно быть как минимум два. 

2. Его цветотип. От этого зависит 
цвет базовых вещей. Как правило, это: 
черный, серый, белый, бежевый цвета 
и их оттенки. А главное, всегда помни-
те, что для базового гардероба лучше 
подбирать вещи нейтральных цветов, 
которые будут сочетаться с максималь-
ным количеством других вещей.

3. Его тип фигуры. В зависимости 
от типа фигуры, необходимо выби-
рать вещи разных фасонов. Например, 
если у него высокий рост и спортивная 
фигура, то он может позволить себе 
почти любой фасон одежды. Однако, 
если есть такие особенности как низ-
кий рост, полнота, живот и др., в этом 
случае нужно выбирать однобортный 
пиджак, определенный покрой сороч-
ки, чтобы скрыть погрешности фигуры 
и подчеркнуть ее достоинства.

4. Его цели. Гардероб Вашего муж-
чины – это надежный помощник в 
достижении его целей. В мужском 
коллективе, как в армии, все сразу 
замечают «погоны» – знаки отличия, 
благодаря которым можно либо про-
извести правильное впечатление и в 
дальнейшем лишь подпитывать его, 
либо испортить и потом долго и кро-
потливо исправлять.

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

КОЛОНКА

Аліна Бойко

З 1 січня 2019 
року українці пла-
титимуть штраф 
в розмірі 0,01 % за 
кожний день про-
строчення оплати 
житлово-комуналь-
них послуг.

9 листопада 262 народні 
депутати Верховної Ради при-
йняли нову редакцію закону 
про житлово-комунальні по-
слуги.

Якщо повернутись в істо-
рію, то пеню за комунальні 
послуги відмінили ще в да-
лекому 1996-му році, коли в 
Україні масово затримували 
заробітну плату та пенсію. 
Далі спроба карати неплатни-
ків у депутатів була у 2014-му 
році, тоді ж закон провали-
ли, оскільки за нарахування 
пені проголосували усього 36 
нардепів. Цього ж року все 
інакше: за ухвалення зако-
нопроекту, який передбачає 
прозорий поділ тарифу із за-
значенням розміру плати за 
комунальні послуги та плати 
власне за послуги з управлін-
ня, проголосували 262 депу-
тати за необхідного мінімуму 
у 226 голосів.

Законопроект №1581-д 
«Про житлово-комунальні по-
слуги», який був ухвалений у 
другому читанні в цілому, на-
дасть можливість українським 
споживачам регулювати від-
носини з постачальниками та 
контролювати усю житлово-
комунальну сферу.

Несвоєчасна оплата 
Наприклад, ви отримали 

рахунок на 700 грн за опа-
лення. Якщо до 20-го числа 
наступного місяця не запла-
тили, то вже 21 числа вам 
нарахують пеню, яка склада-
тиме 70 копійок в день. Ніби 
й небагато, але за місяць це 
вже майже 22 грн, а за рік – 
додаткові 260 грн до вашого 
рахунку. І це якщо пропус-
тити оплату тільки за один 
місяць. Кожен наступний 
неоплачений місяць тягне за 
собою нові несплачені штра-
фи. Є і плюс: пеня не може 
перевищувати 100% від суми 

платіжки. Тобто за 700 грн 
ваш штраф за один місяць не 
перевалить. Чиновники заспо-
коюють: штрафувати будуть 
не всіх. Наприклад, якщо ви 
отримуєте субсидію і держава 
її затримала – пені не буде. 
Якщо вам затримали зарпла-
ту і ви можете документально 
це підтвердити, пені також 
не буде. 

Комунальники 
нестимуть 
відповідальність  
за якість послуг

Законом вводиться відпо-
відальність постачальників за 
якість комунальних послуг. 
У разі припинення поставок 
послуги, мешканці протягом 
трьох годин повинні бути спо-
віщені про це так само, як і 
про терміни щодо усунення 
аварії або планового відклю-
чення. Звісно, якість послуг 
має відповідати затвердже-
ним нормам і стандартам. Ви-
конавець послуги з постачан-
ня та розподілу електричної 
енергії зобов’язаний постав-
ляти споживачеві електричну 
енергію відповідно до умов 
укладеного договору про по-
стачання з дотриманням вста-
новлених показників якості 
послуг. «Параметри якості 
електричної енергії повинні 
відповідати нормативним до-
кументам в галузі стандарти-
зації. Виконавець послуги з 
централізованого водопоста-
чання повинен забезпечити її 
поставки безперервно, з га-
рантованим рівнем безпеки 
і величини тиску. Параметри 
якості води повинні відповіда-
ти встановленим законодав-
ством вимогам », – наголошу-
ється в тексті документа.

Новий закон передбачає 
право споживачів платити 
менше за неякісні комунальні 
послуги, а також не платити 
за них зовсім (виняток – опа-
лення), якщо він тимчасово не 
проживає в квартирі більше 
місяця.

Серед інших новацій – 
розмежування поняття жит-
лових та комунальних послуг.

Житлові послуги – це по-
слуги з управління багато-
квартирним будинком, до якої 
входить, зокрема, прибирання 
внутрішньобудинкових при-
міщень та прибудинкової те-
риторії, обслуговування від-
повідних інженерних мереж 

та ліфтів, поточний ремонт 
загального майна.

Комунальні послуги – це 
послуги з постачання природ-
ного газу, електричної енергії, 
теплової енергії, гарячої та 
холодної води, водовідведен-
ня, поводження з побутовими 
відходами

Договірна система
Відповідно до законопро-

екту, в Україні вводяться до-
говірні основи взаємодії спо-
живача з постачальниками 
комунальних послуг, водо-
каналами, теплоенерго, ком-
паніями щодо поводження з 
відходами, електроенергети-
ки, газовиками. 

Мешканці будинків, які 
створили своє ОСББ, можуть 
підписувати колективні дого-
вори з постачальниками по-
слуг. Там, де таких об’єднань 
не буде, постачальники мають 
право вводити індивідуальні 
націнки або послуги, напри-
клад, абонплату або індиві-
дуальні тарифи за обслуго-
вування лічильників.

У випадку з колективними 
договорами такої плати немає, 
так як постачальник послуги 
не несе витрат з обслуговуван-
ня тисяч абонентів, а працює 
тільки з одним представником 
від будинку. При поставках за 
індивідуальними договорами 
вводиться також плата за утри-
мання і ремонт внутрішньобу-
динкових мереж (від входу в 
будинок до квартири). 

Розмір її, як і абонплати, 
повинен пізніше визначити 
Кабмін. Від оплати мереж, в 
принципі, можна відмовити-
ся. Але якщо раптом лопнула 
труба в підвалі, ця ситуація 
може стати вашою особистою 
проблемою, і її ремонт обі-
йдеться вам в чималу суму. 

Як  зазначає ана літик 
Асоціації міст України Олег 
Гарник, «…законом перед-
бачається здійснення комер-
ційного обліку послуг з по-
стачання природного газу, 
електроенергії, теплової енер-
гії, гарячої води та централі-
зованого водопостачання. Для 
різних видів послуг він буде 
здійснюватися за різними 
правилами. 

Так облік послуг з поста-
чання теплової енергії, гарячої 
води, централізованого водо-
постачання буде здійснюва-
тися за показниками лічиль-
ників у будівлі або її частині 

(наприклад, в під’їзді). Внески 
за встановлення, обслугову-
вання та заміну таких лічиль-
ників включаються до плати 
відповідного виконавця, але в 
рахунку відображаються окре-
мо. Таким чином отримувачі 
послуг чітко бачитимуть, яку 
суму вони платять за послугу, а 
яку – за лічильник. Розмір вне-
сків на лічильник для кожного 
будинку буде затверджуватися 
органом місцевого самовряду-
вання індивідуально».

Відчиняйте: ми прийшли 
вас відключити

Одним із неприємних пунк-
тів нового закону є стаття про 
право комунальників відключа-
ти боржників від послуг в разі 
затримок з оплатою. У статті, 
щоправда, обумовлюється, що 
відключати за несплату кому-
нальних послуг не можна в тих 
випадках, коли якість послуг 
не відповідає умовам догово-
ру. Нагадаємо, раніше право 
комунальників на відключен-
ня було зареєстровано тільки 
в підвідомчих актах і не мало 
ніякої сили закону.

Що стосується обліку по-
слуг з постачання природного 
газу та електроенергії, то тут 
фактично нічого не змінить-
ся. Він буде здійснюватися за 
показниками індивідуальних 
лічильників, які встановлені 
у квартирах або нежитлових 
приміщеннях.

Закон в дії
Згідно з перехідними поло-

женнями до закону, документ 
вступає в силу наступного дня 
після його опублікування і вво-
диться в дію за шість місяців 
з дня набрання чинності, за 
винятком деяких частин статті 
26, які вводяться в дію з 1 січня 
2019 року.

Ук ладені до набрання 
ним чинності договори про 
надання житлово-комуналь-
них послуг продовжать дію 
ще протягом одного року 
після вступу в силу закону. 
Протягом цього терміну спів-
власники багатоквартирних 
будинків повинні самі визна-
читися зі своїм майбутнім, а 
головне – знайти ефективного 
керівника для свого будинку.

Нагадаємо, станом на 1 лис-
топада загальноукраїнський 
борг за житлово-комуналь-
ні послуги – 8 млрд 829 млн  
100 тис. грн.

Комунальне рабство:  
українців змусять платити штраф 
за прострочену «комуналку»
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Вийшла з друку сенсаційна книга 
житомирянина Романа Гуртовенка – 
технотрилер з назвою «Біоподи» 

Неабиякий інтерес 
серед громадськості 
викликала поява нової 
книги житомирського 
письменника, адвока-
та та правозахисника 
Романа Гуртовенка 
під назвою «Біоподи». 

Футуристичний сюжет, спо-
внений неочікуваних поворотів, 
здатний тримати читача у напрузі 
від початку до кінця, а подекуди, 
викликати відчуття справжнього 
шоку. При цьому, у творі поєднано: 
фантастику, пригодницький твір, 
трилер, драму та багато інших жан-
рів. Крім того, твір містить глибоке 
філософське підґрунтя, через яке 
відбувається осмислення важли-
вості життя людини та збереження 
гуманістичних цінностей, а також 
роль науково-технічного прогресу 
та наслідків, до яких він може при-
звести. Тож ми вирішили зв’язатися 
із автором і попросили прокомен-
тувати свою книгу.

�� «20 хв.»: Вихід такої кни-
ги – це непересічна подія для 
міста Житомира. Як виникла 
у вас ідея її написання?

Автор: Ідея виникла раптово. 
Весь сюжет склався відразу у ці-
лісну картину, тож залишилось за 
малим – просто написати книгу. 
Справа в тому, що я давно ретель-
но слідкую за розвитком науки, 
можна так сказати, що це – моє 
хобі. Якось я почув новину, що 
одна американська компанія анон-
сувала створення вже за 30 років 
біонічного тіла, тобто штучного 
роботизованого механізму, у який 
буде можливо пересадити мозок 
людини, аби продовжити її життя. 
Я зрозумів, до чого це може при-
звести, і мені одразу захотілось на-
писати про це книгу.

�� «20 хв.»: Назва роману 
«Біоподи», а що вона означає?

Автор: Біоподами я назвав істот, 
яким зробили операцію із пере-
садки мозку у біонічне тіло. Вони 
утворили нове суспільство, у якому 
місця для звичайної людини уже 
не знайшлося. 

�� «20 хв»: То розкажіть 
більш докладно, яке майбут-
нє для людства ви зобразили у 
своєму романі?

Автор: Сценарій майбутнього, 
який я описую у своєму романі 
«Біоподи», видається мені дуже 
ймовірним. Тому моя книга – це 
не зовсім фантастика. Вона може 
зіграти прогностичну роль і почати 
ставати реальністю уже в найближ-
чі десятиріччя. Розумієте, такого 
розвитку подій ніхто не очікує, 
хоча це більш реально, на мою 

думку, ніж сценарій захоплення 
світу штучним інтелектом. Уявіть, 
що вченим вдалося реалізувати 
проект біонічного тіла у життя. 
Насправді, це не так складно. Вже 
зараз є люди, які живуть зі штуч-
ним серцем та іншими органами. 
Щоб зробити усе тіло штучним, 
до недавнього часу було потрібно 
лише вирішити завдання з тран-
сплантації нервової системи, певні 
можливості вирішення якого люд-
ство наразі має. Проте повстає пи-
тання, яке є одним із центральних 
у моїй книзі: після пересадки мозку 
у тіло робота, чи збережеться тоді 
людська свідомість? Чи буде те, що 
проснеться у біонічному тілі, люди-
ною? Чи у такому тілі прокинеться 
уже зовсім інша істота, яка буде 
мати пам’ять людини-донора, про-
те в дійсності вона буде утворювати 
уже зовсім інший вид життя, яке і 
життям-то назвати вже не можна? 

�� «20 хв.»: Дійсно, цікаве 
питання. Тим більше, мож-
ливостями винайдення ліків 
від смерті люди цікавляться з 
давніх часів. Повертаючись до 
сюжету вашої книги, коротко 
можете розповісти майбутнім 
читачам, які саме події розви-
ваються у романі «Біоподи»?

Автор: Так. Після того, як люд-
ству вдалося реалізувати проект 
біонічного тіла, світ змінився доко-
рінно. Владу захопила корпорація, 
яка стала монополістом із випуску 
штучних тіл. Спочатку такі тіла 
були дуже дорогими, і дозволити 
собі продовжити життя за допо-
могою пересадки мозку у біонічне 
тіло могли лише багатії. Проте з 
часом ця процедура ставала більш 
доступною, і люди все більше ку-
пували такі тіла у корпорації та 
йшли на операцію, цим самим 
збільшуючи її владу. Так через 
певний час біоподів стало більше, 
ніж звичайних людей, а корпорація 
оголосила себе правлінням усього 
світу і встановила свій особливий 
порядок володарювання. Люди 
перестали народжуватись у при-
родний спосіб, а стали виготов-
лятися у лабораторії із пробірки. 
Ще до народження їм змінювали 
геном, видаляючи із нього людські 
почуття. З дня народження кожна 
дитина росла у спеціальній зоні, а 
по досягненню двадцятиріччя була 
зобов’язана зробити операцію із 
пересадки мозку у штучне тіло та 
вічно працювати на корпорацію. 
Відтепер корпорація уже стала на-
давати такі тіла безкоштовно, але ж 
новостворений біопод мусив стати 
її вічним рабом. Головний герой 
роману, хлопець на ім’я Кліо, був 
народжений в одній із таких лабо-
раторій. Його звичне безтурботне 
життя у спеціалізованій резервації, 
в якій жили підлітки, що очікували 
на операцію, перетворюється на 

змагання за виживання після того 
як корпорація приймає рішення 
припинити виробництво нових 
людей, а рештки, що залишилися, 
вирішує знищити. Кліо вдається 
втекти до повстанців, які відмови-
лися від проведення операцій з пе-
ресадки мозку та не визнали владу 
корпорації. Йому належить дізна-
тися страшну правду про біоподів 
та стати одним із лідерів повстання. 
Та Кліо і не здогадується, з якими 
таємницями йому доведеться зі-
штовхнутися, і яка гра відбувається 
навколо нього. Випробування, які 
мусить пройти головний герой, 
дійсно вражають, а розв’язка цієї 
історії, я впевнений, стане неспо-
діванкою для усіх. Поворот там 
дійсно неочікуваний.

�� «20 хв.»: Дуже незвичай-
ний сюжет. То усе ж таки, як 
можна визначити жанр ва-
шого роману: це фантастика, 
трилер?

Автор: Роман «Біоподи» я від-
ніс би до незвичного для України 
жанру технотрилеру. Цей жанр 
комплексний і поєднує у собі ба-
гато різних жанрів. У моєму творі 
тісно поєднано: пригодницький 
роман, фантастику, трилер та бага-
то іншого. Також твір стане до впо-
доби тим читачам, які полюбляють 
драми, любовні історії та детективи. 

�� «20 хв.»: Ого! Як вам вдало-
ся поєднати усі ці жанри?

Автор: Я поставив собі за мету 
написати книгу з оригінальним 
сюжетом. Сама складність сюжету 
зумовила жанрову багатоманітність 
для його розкриття. Перш за все, 
це – трилер. Книга дійсно може 
шокувати читача описом подій, 
через які проходять її герої, а на-
пруга чим ближче до завершення, 
наростає все більше і більше. По-
друге, роман має цілком реальне 
наукове підґрунтя, хоча дуже ба-
гато описаних приладів і техно-
логій можуть здатися на перший 
погляд неможливими. По-третє, 
була мета написати не просто при-
годницький роман, а наповнити 
його філософським змістом і по-
казати справжню цінність життя 
людини і важливість її душі. 

�� «20 хв.»: Наостанок поді-
літься із читачами, де можна 
придбати вашу книгу у Жи-
томирі?

Автор: Книга уже є у вільному 
продажі. Зокрема, у Житомирі 
книгу можна придбати у «Зеле-
ній палатці» біля обласного Теле-
центру та у книгарні «Знання». З 
питань придбання книги можна 
звернутися також особисто до 
мене за тел. (067) 290-86-54, або 
через e-mail: biz-urian1@ukr.net. 
Крім того, можна звертатися до 
мене через мою сторінку у мережі 
facebook: https://www.facebook.
com/bizurian

Леонід
ГроміК,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Якщо «мерзне»  
автомобіль
(продовження теми)

Мороз для автомобіля (якщо водій 
не підготував його завчасно до зими), 
може виявитися тяжким періодом. Як 
стверджують фахівці, один запуск авто-
мобіля при мінус 25оС прирівнюється 
до 150 км пробігу.

Існує велика кількість різних методів 
і рекомендацій, аби «порозумітись» з 
«холодним» автомобілем. Про авто з 
автоматичною коробкою перемикання 
передач я писав раніше і нагадував про 
неможливість їх запуску з використан-
ням «галстука», з буксира. А ось для 
інших цей метод, хоча і не з легких, але 
за особливих умов необхідний. Якщо 
відсутня можливість завести автомобіль 
за допомогою штовхача (часто випад-
ки для деяких штовхачів закінчуються 
«інфарктами» через різкий «напряг» 
сил), то слід домовитись з водієм ін-
шого авто про надання допомоги. Для 
початку потрібно вдало закріпити трос, 
враховуючи натяги і послаблення під 
час руху. «Буксирувальний» трос по-
винен відповідати вимогам довжини 
і матеріалу, з якого його виготовили, а 
не бути «шнурком» з вузлами від частих 
обривів. Обов’язково завчасно узгодьте 
всі дії під час руху та умовні сигнали 
про початок руху і про його закінчення.

Важливо тому, хто тягне, витриму-
вати постійну швидкість без різких 
прискорювань і зупинок. А той, кого 
тягнуть, має зробити все можливе, щоб 
«буксирувальний» трос постійно зна-
ходився в натягнутому стані. Особлива 
увага – використанню гальм. Тому, хто 
тягне, буде здаватись, що постійно галь-
мує той, кого він тягне, але це – помил-
ка, а гальмувати йому самому слід дуже 
обережно, пам’ятаючи про відстань між 
автомобілями. Водій автомобіля, який 
тягнуть без зайвих рухів, повинен про-
думати свої дії: увімкнути запалення, 
«вичавити» зчеплення, увімкнути 2-у 
або навіть 3-ю передачу, відпустити 
зчеплення, уважно слідкувати за на-
тягом троса. Оскільки світові і звукові 
сигнали можуть бути слабкими через 
ослаблену АКБ і не будуть почуті, то 
можна через завчасно відчинене вікно 
водія помахом руки подати сигнал про 
зміну дій. Добре, якщо всі описані дії 
будуть нетривалими і все закінчиться 
швидко і «перемогою». Але наслідки 
такої роботи дуже погано впливають і на 
бажаючого допомогти водієві, який не 
подумав завчасно про настання холодів 
і не підготував до цього своє авто. Тому 
без образ поставтеся до тих, хто відмов-
ляє вам у допомозі, а запитайте у себе: 
«Чому не підготував санчата влітку?». 
Про наслідки – у наступному номері.

КутОчОК

ВОДІЯ
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Микола Корзун

Сесія Житомир-
ської міської ради, 
яку було призначено 
на 9 листопада 2017 
року, могла вважати-
ся рубіжною у роботі 
нинішнього «при-
зову» депутатського 
корпусу, який рівно 
два роки тому при-
ступив до роботи піс-
ля чергових виборів.

Невідомо, чи пам’ятали депу-
тати про той «екватор» у своїй 
роботі на благо громади міста, 
чи вже й забули про свої обіцян-
ки, наміри та плани. Загалом, 
дворічний досвід роботи ни-
нішньої каденції Житомирської 
міської ради продемонстрував 
багато особливостей та тенден-
цій, яких раніше в історії жито-
мирського місцевого самовря-
дування просто не було. Ну, хто 
міг сказати ще десять чи п’ять 
років тому, що сесії Житомир-
ської міськради колись будуть 
розпочинатися із присутності у 
сесійній залі сотень житомирян, 
а у самому приміщенні мерії на 
початку сесії знадобиться ще й 
півсотні працівників поліції?

І цього разу, 9 листопада 2017 
року, у сесійній залі знову повно 
людей із транспарантами і ло-
зунгами, серед яких особливо 
активно почуваються люди у 
військовій формі. Саме ветера-
ни АТО і розпочали 28-у сесію 
Житомирської міської ради чер-
говими  вимогами до міського 
голови щодо вирішення так 
званої «земельно-квартирної» 
проблеми. Вже традиційно у 
залі було гамірно, а розмови між 
мером Житомира та «атошника-
ми» проходили на підвищених 
тонах. У такій ситуації важко 
було добрати, чого саме хочуть 
ветерани АТО, бо лише невели-
ка частина залу розуміла, що 
йдеться про конфлікт навколо 
ділянки під забудову житлового 
будинку. Виявляється, що хлоп-
ці із АТО, отримавши обіцянку, 
а потім і рішення міської ради 
про виділення майданчика під 
забудову, з’ясували деякі раніше 

невідомі обставини. Будмайдан-
чик, де у майбутньому мали зна-
ходитись квартири для «атош-
ників», знаходився на Богунії і 
мав чимало суттєвих недоліків, 
які взагалі ставили під сумнів 
можливість будівництва на ньо-
му багатоповерхівки. Теплотра-
са, лінії електромереж значно 
ускладнювали використання 
майданчика для «атошників» 
під забудову. Водночас набагато 
кращі ділянки під будівельні 
майданчики отримали фірми 
із інших міст, які приїхали до 
Житомира будувати житло, 
а якщо точніше – заробляти 
гроші. Тому найперша вимога, 
яку висловили ветерани АТО 
у сесійній залі Житомирської 
міської ради, стосувалася замі-
ни будівельного майданчика із 
Богунії на інший мікрорайон 
Житомира. Все це, нагадаємо, 
відбувалося у нервовій, іноді 
надмірно брутальній обста-
новці криків і звинувачень. Їх 
вдалося трохи вгамувати упро-
довж перерви, яку мер Жито-
мира Сергій Сухомлин оголо-
сив, щоб з’ясувати стосунки 
із ветеранами-«атошниками». 
Наскільки це вдалося міському 
голові, сказати точно не мож-
на, проте одразу після перерви 
сесія розпочала свою роботу у 
звичному режимі. Хоча, мітинг 
у сесійній залі ще далеко не за-
вершився, бо на сесію прийшла 
потужна делегація мешканців 
мікрорайону «бумажки», які 
висловили невдоволення  за-
брудненням свого мікрорайону з 
боку паперово-картонного ком-
бінату. Ситуація ускладнюється 
тим, що підприємство, звідкіля 
поширюється чад і дим, розта-
шоване на території Житомир-
ського району, а тому під вплив 
міської влади Житомира наче й 
не підпадає. Але у такій ситуації 
постраждалими виявляються 
усе ж таки житомиряни, і тому 
міський голова запропонував 
мітингарям прийти наступного 
дня, аби вирішити існуючу про-
блему у «робочому» варіанті. 
Хтозна, наскільки мер Жито-
мира сам вірив у свої слова, але 
головного у такій ситуації він 
усе ж таки досяг – сесія про-
довжила свою роботу у більш 
спокійному ритмі.

Варто зауважити, що депу-
тати доволі швидко, без звич-
них дискусій та суперечок, при-
йняли майже усі запропоновані 
напередодні проекти рішень. 

Чогось драматичного чи над-
звичайного на сесії не сталося, 
а інтрига стосовно кадрових змін 
у середовищі «замів» Сергія Су-
хомлина (яка упродовж кількох 
тижнів обговорювалася серед 
житомирян), завершилася лише 
відставкою одного із заступників 
мера Житомира – Олександра 
Фещенка. Іншого «зама», Дмитра 
Ткачука, який опікується робо-
тою громадського транспорту 
міста та його дорожнім госпо-
дарством, залишили на робо-
ті. Серед причин, якими пояс-
нювали «збереження» Дмитра 
Ткачука у кабінеті заступника 
мера, найважливішою вважа-
ється відсутність повноцінного 
кандидата, який розуміє напрям 
та стратегію розпочатого Ткачу-
ком «реформаторського курсу». 
Іншими словами, у депутатсько-
му середовищі  вирішили, що 
Дмитро Ткачук має завершити 
те, що розпочав. Хоча, знову ж 
таки, коли у Житомирі завер-
шаться розпочаті на транспорті 
реформи, ніхто так і не розповів. 
Наскільки швидко тролейбуси, 
трамваї, а потім ще й «маршрут-
ки» будуть обладнані валідатора-
ми для оплати за проїзд без при-
сутності кондукторів, сьогодні 
ніхто не каже. Найоптимістич-
ніший варіант – до кінця 2017-
го року, проте у Житомирі ще 
жодного разу за часів нинішньої 
міської влади оптимістичний ва-
ріант (чи план) керівників міста 
ще не спрацьовував. Навпаки, у 
2017-му році із кожним днем си-
туація в Житомирі стає гіршою 
і песимістичнішою. Сьогодні ви-
явилося, що до кінця року усі 
проекти розвитку (утеплення 
шкіл, дитсадочків, ремонт доріг 
тощо) у Житомирі будуть при-
зупинені, бо коштів на це вже не 
залишилося. Однією з причин 
такої ситуації стало безупинне 
нарощування планів, проектів і 
завдань, які мали фінансуватися 
із так званого «бюджету розви-
тку» міста. Виявилося, що, по-
чинаючи із літа 2017-го року, 
депутати міськради приймали 
рішення про виділення коштів 
на відновлення, модернізацію чи 
ремонти міського господарства, 
однак реальних грошей під такі 
рішення у міському бюджеті не-
має. В принципі, їх і не могло 
бути, адже ледь не на кожній 
сесії із міського бюджету Жи-
томира доводиться «діставати» 
мільйони гривень на те, щоб «по-
гасити» зобов’язання держави. 

Із державного бюджету до Жи-
томира, на потреби ЖТТУ, вже 
котрий рік НЕ НАДХОДЯТЬ ко-
шти для компенсації підприєм-
ству безоплатного перевезення 
пільгових пасажирів. Держава, 
проголосивши пільги, забез-
печити їх не може чи не хоче, а 
тому підтримувати ЖТТУ «на 
плаву» змушений міський бю-
джет. Така ж ситуація виникла 
із зарплатою для працівників 
бюджетних установ (медиків), 
які у вересні цього року також 
не отримали коштів із централь-
ного бюджету країни. 

Під час сесії у депутатів 
з’явилася можливість певним 
чином «підлатати» можливості 
міського бюджету у ході розгля-
ду питання про продаж 24,6 га 
землі, яка знаходиться на пів-
денно-східній околиці міста у 
районі недобудованих очисних 
споруд. Напередодні сесії зву-
чали обгрунтовані пропозиції 
продати шматок землі для інвес-
тора за суму, яка коливалася від 
35-ти до 40 мільйонів гривень. 
Тим паче, що і сам мер Жито-
мира Сергій Сухомлин раніше 
обіцяв продати 24 гектари якраз 
за 40 мільйонів гривень. Але під 
час сесії сталося диво. Спочатку 
депутати вирішили встановити 
стартову ціну продажу землі із 
аукціону і зупинилися на 35-ти 
мільйонах гривень. Однак вже 
під «завісу» сесії депутати фрак-
ції БПП вирішили «скосити» 
10 мільйонів для майбутнього 
покупця. Чим пояснити таку 
щедрість міської ради в умовах, 
коли бюджет міста весь у «дір-
ках» і потребує коштів? Керів-
ники міста кажуть, що краще 
отримати «хоча б 25 млн грн», 
ніж отримати ситуацію, коли 
ділянку землі взагалі ніхто не ку-
пить. Але ж землю таки куплять! 
Тим більше, що вже й покупець 
відомий. Проте хтось у міськра-
ді зацікавлений у тому, щоб ін-
вестор заплатив за 24 гектари 
міської землі якомога скромнішу 
суму. Із такими підходами бю-
джет міста ніколи повним і ба-
гатим не стане. І можливо тому 
одразу після сесії Житомирської 
міської ради стало відомо, що 
директор департаменту фінансів 
Сергій Гаращук написав заяву 
про звільнення. Якщо це справді 
так – то з фінансами у Житомира 
є великі проблеми. А це значить, 
що проблеми будуть у житоми-
рян. Куди більші, ніж теперішні. 
Хоча, куди вже далі?

Ще одна сесія,  
коли «крайніми»  
стають житомиряни… Нові кадри –  

старі проблеми
У четвер, 9 листопада, на сесії 

міської ради депутати відправили у 
відставку заступника міського голови 
Олександра Фещенка, який опікував-
ся питаннями житлово-комунального 
господарства. На посаді заступни-
ка він запам’ятався незадовільним 
прибиранням міста від снігу. Рік тому 
після будь-якого снігопаду у місті від-
бувався справжній колапс.

Досить гучним був скандал, 
пов’язаний з тим, що дружина Фе-
щенка без жодних тендерів отриму-
вала підряди на різноманітні роботи. 
Так вже повелося – тільки-но чоловік 
стає «великим» чиновником, відразу 
у дружини або когось із родичів та-
лант підприємця прокидається.

Саме звільнення із займаної посади 
відбувалося досить спокійно – депу-
тати навіть не поцікавилися звітом та 
результатами роботи, а поцікавитися 
було чим. Екс-заступник пішов з по-
сади на мажорній ноті, отримавши 
від міського голови (який, до слова, 
також критикував його та цілий рік 
намагався звільнити), слова підтрим-
ки та високу оцінку за роботу.

Ситуація в житловій сфері зали-
шається аналогічною річній давнині, 
адже ремонти тепломереж роблять 
саме під час опалювального сезону, 
а не в літній період. На щастя, для ко-
мунальників цього року снігу поки не-
має, і житомиряни можуть вільно пе-
ресуватися містом. Свого часу взимку 
саме Фещенко радив житомирянам 
не виходити та не виїжджати у місто 
через неспроможність комунальників 
очистити дороги та тротуари.

Наразі важко прогнозувати ді-
яльність Сергія Кондратюка, який 
обраний новим заступником місь-
кого голови. Він довго працював в 
галузі комунального та житлового 
господарства, але будь-які висновки 
робити зарано.

Галузь житлового господарства за-
вжди є однією з найпроблемніших у 
місті. Посада – це завжди можливість 
або показати свою роботу та резуль-
тат, або загрузнути в корупційних 
скандалах і брехні. Залежить багато і 
від намірів інших чиновників і місько-
го голови, які цілі переслідує владна 
команда. Важливою є мотивація на 
подібній посаді, де при зарплаті в 6-7 
тисяч гривень чиновник розпоряджа-
ється та відповідає за десятки або й 
сотні мільйонів бюджетних коштів. 
Це дуже суттєво впливає на роботу 
та кінцевий результат.

Проблем у місті вистачає, і роботи 
багато. Однак сподівань та надії на 
позитивні зміни від цієї провладної 
команди залишається все менше.

КОЛОНКА
микола 
ЧЕрЕдніК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
міста»
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озброєні і небезпечні: реформа 
державної прикордонної служби

З 1 листопада українська 
прикордонна служба по-
силила контроль у пунктах 
пропуску на державному 
кордоні з Росією. Відповідне 
доручення видала Рада наці-
ональної безпеки і оборони.

Таке рішення – відповідь на спроби ро-
сійських спецслужб дестабілізувати ситу-
ацію в Україні шляхом терактів, диверсій, 
організації провокаційних акцій протесту 
і гучних замовних убивств, зокрема відомої 
учасниці АТО Аміни Окуєвої.

Аби ефективніше протистояти зовніш-
ній загрозі, Держприкордонслужба ще три 
роки тому розпочала процес реформуван-
ня та переоснащення. Яких змін зазнало 
відомство за цей час, досліджували екс-
перти Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Роззброїли  
та розформували

Після проголошення незалежності у 
1991 році захист територіальної цілісності 
України був покладений на прикордонні 
війська. У 2003 році вони були розформо-
вані, а замість них було створено Державну 
прикордонну службу (ДПСУ). Розпочалася 
«демілітаризація» установи, тобто пере-
творення її з воєнізованої структури на 
правоохоронний орган, основні функції 
якого – контроль за перетином кордону. За 
словами тодішнього радника Міністра обо-
рони України Анатолія Лопати, від силового 
потенціалу прикордонних військ у ново-
створеної служби залишилося не більше 
третини, а то й менше: важке озброєння 
знімали, а російську сторону розглядали як 
основних партнерів. На думку аналітиків, 
це стало головним прорахунком влади. 

«У нас не були визначені стратегічні 

цілі – об’єкти загрози. Можна країну пусти-
ти помилковим шляхом, і вона опинилася 
беззахисною. Найбільша помилка була до-
пущена, коли Росію виключили з переліку 
потенційних загроз», – розповів директор 
військових програм Центру Разумкова Ми-
кола Сунгуровський.

Коли у 2014 році РФ розпочала вторгнен-
ня на сході України, наші прикордонники 
мали при собі лише стрілецьку зброю, з 
якою не могли відбити наступ російських 
танків і БТРів. Намагаючись зупинити воро-
га, українські «зелені кашкети» пережили 
власний «котел» – Довжанський – за одно-
йменною назвою контрольно-пропускного 
пункту на українсько-російському кордоні. 
Захищаючи українські позиції, вони про-
вели на КПП 22 дні під постійним вогнем 
в оточенні ворога. Загалом з початку війни 
загинуло 69 бійців ДПСУ, ще 428 – отримали 
поранення.

Підвищення боєздатності
Головний акцент у реформуванні Держ-

прикордонслужби робиться на посиленні 
бойової підготовки військовослужбовців і 
забезпеченні їх перспективними зразками 
озброєння і військової техніки. Для цьо-
го влада збільшила бюджет ДПСУ май-
же втричі: з 2,5 млрд грн у 2014 році до 
7,3 млрд грн у 2017 році. А на наступний 
рік на потреби «зелених кашкетів» уже за-
кладена сума 9,01 млрд грн. Завдяки цьому 
за останні три роки службі вдалося суттєво 
оновити матеріально-технічну базу. 

«Одним із ключових елементів безпеки 
держави в умовах російської агресії є міцний 
кордон. Ми маємо все зробити для того, щоб 
наші війська, наші прикордонники завж- 
ди були готові зупинити ворога, показати 
міць та силу захисника України», – підкрес-
лив Президент України 20 жовтня під час 
передачі сертифікатів на отримання нової 
техніки представникам Західного, Східного 
та Північного регіональних управлінь ДПСУ.

За рахунок бюджетного фінансування 
та проектів міжнародної технічної до-

помоги прикордонники взяли на озбро-
єння низку сучасних технічних засобів, 
зокрема бездротові системи спостере-
ження «SMARTDEC», мультиспектральні 
камери та датчики, засоби передачі да-
них та командні центри, бронеавтомобілі 
«Тритон» вітчизняного виробництва. Ці 
бойові машини не лише добре захищені, 
а й укомплектовані системами виявлення 
та ідентифікації цілей. «Тритони» здатні 
водночас відслідковувати десятки цілей 
та у разі необхідності вести по них во-
гонь. Вони також оснащені супутнико-
вим зв’язком, що дозволяє військовикам 
оперативно передавати інформацію в 
режимі он-лайн. За офіційними даними 
адміністрації прикордонної служби, се-
редній пробіг «Тритонів» за 2017 рік уже 
склав 3,5 тисяч кілометрів, що свідчить 
про щоденне їхнє використання.

У переозброєнні прикордонників актив-
ну участь беруть вітчизняні підприємства. 
Наприкінці минулого року Державний кон-
церн «Укроборонпром» передав «зеленим 
кашкетам» 18 безпілотних літальних апара-
тів і новітній комплекс раннього виявлен-
ня, попередження та ідентифікації цілей 
AEROS. Він вирішить проблему спостере-
ження за найбільш небезпечною ділянкою 
кордону в Азовському морі поблизу Маріу-
поля. За інформацію ДК «Укроборонпром», 
AEROS може фіксувати надводні, повітряні 
та наземні об’єкти на відстані до 40 кіло-
метрів. Це дає можливість прикордонни-
кам відстежувати переміщення ворожих 
загонів та сповіщати ЗСУ про їхнє точне 
розташування.

Відгородитися від ворога
З 2014 року одним із головних завдань 

Державної прикордонної служби України 
є створення «інтелектуальної» системи охо-
рони державного кордону – це кілька ліній 
фортифікаційних та інженерно-технічних 
споруд, підсилених технічними засобами 
спостереження (датчиками руху, відеокаме-
рами, тепловізорами). Станом на листопад 
2017 року на російсько-українській ділянці 
вже зведено 274,6 км протитранспортних 

ровів, 49,4 км контрольно-слідових смуг, 
193,7 км рокадних доріг, 88,9 км загоро-
джувального паркану, 6 спостережних веж. 
Цього недостатньо, щоб перекрити весь 
кордон з РФ, але робота зі зміцнення наших 
позицій триватиме і надалі.

«Ми плануємо все-таки збільшити 
присутність прикордонників на кордоні 
і розгорнути нові підрозділи, – зазначив 
голова ДПСУ Петро Цикигал. – Наразі ми 
маємо один прикордонний підрозділ на 
80-100 км кордону. Але іноземний досвід 
підказує, щоб забезпечити надійну охорону 
рубежів держави, необхідно мати такі під-
розділи кожні 20 км. На самому кордоні 
мають з’явитися модульні містечка, між 
якими будуть зведені спостережні вежі».

На думку співдиректора програм зо-
внішньої політики та міжнародної безпе-
ки Центру Разумкова Олексія Мельника, 
українці бажають бачити неприступний 
мур між Україною та Росією, і реальність їх 
подекуди розчаровує. Втім, головне, за його 
словами, не укріплені оборонні споруди, 
а сучасні високоточні системи спостере-
ження та відеоконтролю, які дозволяють 
заздалегідь зафіксувати можливу загрозу 
та швидко відреагувати на неї. 

А з нового року прикордонники зведуть 
ще одну «невидиму» стіну на шляху росій-
ських диверсантів та шпигунів. 

«Поки росіяни перетинають кордон 
за закордонними паспортами. Зараз 
ми розглядаємо питання, щоб з 1 січня 
був введений біометричний контроль, 
будемо знімати відбитки пальців, – по-
відомив керівник служби. – І цю інфор-
мацію передаватимемо СБУ, міграційній 
службі, поліції».

На його думку, це дозволить суттєво 
зменшити кількість російських громадян, 
які потрапляють на територію нашої дер-
жави під виглядом «журналістів» або за 
підробленими документами. У ДПСУ пе-
реконані, що незваних «гостей», а отже, і 
провокацій та диверсій, влаштованих ними 
в Україні, має значно поменшати.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю



9 Середа, 15 листопада 2017www.20minut.ua Про ВАЖЛИВЕ

Як оформити  
договір оренди землі? 

У рамках проекту «Я маю пра-
во!» надаються практичні поради 
з різноманітних питань. Чергове 
роз’яснення присвячено оформ-
ленню договору оренди.

Як має виглядати договір 
оренди?

Відповідно до статті 15 За-
кону України «Про оренду зем-
лі» до договору оренди землі 
обов’язково включаються такі 
істотні умови: 

• об’єкт оренди (кадастровий 
номер, місце розташування та 
розмір земельної ділянки); 

• строк дії договору оренди; 
• орендна плата із зазначен-

ням її розміру, індексації, спосо-
бу та умов розрахунків, строків, 
порядку її внесення і перегляду 
та відповідальності за її несплату. 

За згодою сторін у договорі 
оренди землі можуть зазнача-
тися інші умови.

Як зареєструвати право 
оренди земельної ділянки?

Для проведення державної 
реєстрації права оренди земель-
ної ділянки державному реєстра-
тору або нотаріусу необхідно 
надати:

• паспорт, ІПН;
• договір оренди земельної 

ділянки;
• витяг із Державного земель-

ного кадастру (у разі відсутності 
відомостей про кадастровий 
номер земельної ділянки у до-
кументах, поданих заявником 
для державної реєстрації);

• квитанцію про сплату адмі-
ністративного збору за державну 
реєстрацію права оренди:

• у строк не більше 5 робо-
чих днів з дня реєстрації заяви – 
80 грн; 

• у строк 2 робочі дні – 
800 грн;

• у строк 1 робочий день – 
1600 грн; 

• у строк 2 години – 4000 грн.
Що робити, коли на твою 

земельну ділянку зареєстро-
вано право власності чи орен-
ди за іншою особою? 

• Звертатися до Комісі ї 
Мін’юсту з питань розгляду скарг 
у сфері державної реєстрації з 
проханням скасувати відповідну 
реєстраційну дію. Будь-яка фі-
зична або юридична особа, яка 
дізналася про факт незаконної 
перереєстрації земельної ділян-
ки, що знаходиться у її власності, 
на іншу особу, має право оскар-
жувати це в суді або Комісії.

• Звертатися до суду за за-
хистом свого порушеного права 
з позовом про скасування рі-
шення про державну реєстра-
цію прав, документів, на підставі 
яких проведено державну ре-
єстрацію прав, скасування за-
писів про проведену державну 
реєстрацію прав. Більш детальну 
інформацію з цього питання ви 
можете отримати на сайті про-
екту pravo.minjust.gov.ua.

КОЛОНКАМонетизацію субсидій 
запровадять з 1 січня 2018 року

Під стінами Житомирської ОДА
пікетували підлітки

Українським студентам 
підвищили стипендії

Уряд 8 листопада 
схвалив рішення про 
запровадження в Укра-
їні монетизації субси-
дій з 1 січня 2018 року. 

В чому суть?
Мінфін розробив комплексний 

підхід до реформування системи 
розрахунків за субсидіями, який 
складатиметься з трьох етапів:

1. Монетизація розрахунків за 
субсидіями на рівні підприємств-
надавачів послуг.

2. Підготовка системи до здій-
снення монетизації субсидій на 

рівні домогосподарств (створення 
необхідної інфраструктури, ство-
рення єдиного реєстру та бази да-
них субсидіантів та їх верифікація 
тощо).

3. Монетизація субсидій на 
рівні домогосподарств. 

Наразі Урядом прийнято рі-
шення про запровадження пер-
шого етапу, який запроваджує 
з 1 січня 2018 року монетизацію 
субсидій на рівні надавачів послуг. 
Метою цих змін є перехід на про-
зорі та своєчасні розрахунки «жи-
вими» коштами за субсидіями між 
державою та виконавцями послуг.

Чому це важливо?
• Монетизація субсидій перед-

бачає низку нововведень у розра-
хунках за субсидіями:

•  Розрахунок прямо з Казна-
чейства без будь-яких протоколів;

• Чіткі строки проведення 
розрахунків за субсидіями (до 24 
числа);

• Самостійний вибір виконав-
цями послуг постачальника енер-
гоносіїв і розрахунок «живими» 
коштами від субсидій;

• Прозоре нарахування суб-
сидій за фактичні обсягом спо-
живання послуг. 

Що це дає?
Прийняте рішення є першим 

і важливим кроком комплексно-
го реформування всієї системи 

розрахунків за житлово-кому-
нальні послуги. Такий підхід до 
реформування системи субсидій 
є вимогою наших закордонних 
партнерів – МВФ, Світового банку, 
ЄС та ЄБРР. «Ми значно полег-
шуємо систему розрахунків для 
учасників процесу монетизації і 
забезпечуємо рівні умови для всіх 
учасників при розрахунку за фак-
тично спожиті послуги у частині 
житлових субсидій. Це робить 
систему більш прозорою, виклю-
чає можливості ручного втручан-
ня в розрахунки за субсидіями 
та усуває будь-які зловживання 
по виплаті субсидій», – зазначив 
Міністр фінансів Олександр Да-
нилюк.

Син незаконно 
звільненої Наталії 
Кравчук став на за-
хист матері. 

Незвичне пікетування від-
булося 14 листопада 2017 року 
біля стін Житомирської облас-
ної адміністрації.

Пікетувати обласну адміні-
страцію вирішили підлітки – 
друзі Олексія Кравчука. Матір 
Олексія, Наталію Кравчук не-
щодавно незаконно звільнили 
із роботи у Житомирському 
державному архіві. Суд від-

новив жінку на роботі, але ке-
рівництво архіву не полишає 
намірів остаточно позбавити 
жінку роботи. 

Син Наталії Кравчук каже, 
що вийшов пікетувати обласну 
адміністрацію, оскільки вважає, 
що керівництво не докладає зу-
силь, аби його матір мала робо-
ту і кошти на прожиття. 

Під час пікетування до юнаків 
прийшли працівники поліції і за-
пропонували Олексієві Кравчуку 
написати заяву. Після завершення 
хлопці  попрямували в примі-
щення обласної адміністрації, 
очевидно для спілкування з ки-
мось з керівництва. 

На засіданні Уряду 
8 листопада було при-
йнято рішення про 
підвищення з листо-
пада академічних і 
соціальних стипендій 
українських студентів 
на 18%.

Відтепер розмір aкадемічної 
стипендії на місяць становитиме: 
для учнів ПТНЗ – 490 грн; для сту-
дентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
що навчаються на молодшого спе-

ціаліста чи бакалавра: звичайна – 
980 грн, підвищена – 1250 грн; для 
студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акре-
дитації, наукових установ, що на-
вчаються на бакалавра, спеціаліста 
чи магістра: звичайна – 1300 грн, 
підвищена – 1660 грн.

Розмір соціальної стипендії 
на місяць становитиме: для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, а також тих, 
хто залишився без батьків у пері-
од навчання у віці 18-23 років, у 
ПТНЗ – 1180 грн, у ВНЗ – 2360 грн; 
Для інших осіб, що мають відпо-
відні пільги, у ПТНЗ – 450 грн, у 
ВНЗ І-ІІ р.а. 890 грн, у ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а., наукових установах – 1180 грн.
Академічна стипендія Прези-

дента України: для учнів ПТНЗ – 
1420 грн; для студентів ВНЗ І-ІІ 
рівня акредитації – 2130 грн; для 
студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акреди-
тації, наукових установ – 2720 грн.

Іменні та академічні стипендії 
Уряду: для учнів ПТНЗ – 1180 грн; 
для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акре-
дитації – 1900 грн; для студентів 
ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, на-
укових установ – 2480 грн. Сти-
пендія Президента України учас-
никам і призерам міжнародних 
учнівських олімпіад: учасникам – 
2600 грн; призерам – 2950 грн. Сти-

пендія Президента України для 
переможців всеукраїнських учнів-
ських олімпіад і конкурсу-захисту 
членів МАН – 2600 грн. Стипендія 
Уряду переможцям Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української 
мови і літератури – 2360 грн. Сти-
пендія імені Тараса Шевченка – 
2720 грн. Стипендія Президента 
України для переможців між-
народних мовних конкурсів ім. 
Петра Яцика і Тараса Шевченка: 
для учнів ПТНЗ – 1420 грн; для 
студентів, курсантів ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації – 1770 грн; для сту-
дентів, курсантів ВНЗ ІІІ-ІV рівня 
акредитації – 2600 грн.
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Спальня – це таке місце, 
куди зазвичай не запро-
шують гостей. Цю кім-
нату можна назвати «ін-
тимною», адже саме тут 
людина стає сама собою, 
скидаючи з себе всі маски 
і турботи.

Спальня повинна бути такою, щоб 
людина могла розслабитися, відпочити 
і забути про всі проблеми. У цій статті 
ми розповімо Вам, як правильно обрати 
меблі у спальню.

Трохи про саму спальню
Пастельні тони, неяскраве світло, 

м’які лінії краще підійдуть для цієї кім-
нати. Навіть якщо інтер’єр квартири 
виконаний в стилі хай-тек, спальня не 
повинна обов’язково йому відповідати 
(адже гості туди навряд чи потраплять, 
а значить, справляти враження «ахової» 
обстановки не потрібно).

Прагнення зробити спальне місце 
максимально зручним властиво лю-
дині з давніх часів. Ще в Давньому 
Китаї були сконструйовані ліжка з 
системою водяного обігріву, а в Ні-
меччині колись не могли піднятися 
на збиті перини без допомоги сходів. 
Зараз можна знайти ліжко на будь-
який, навіть найвимогливіший смак: з 
поворотними і фіксуючими пристро-
ями, матрацами, що підігріваються і 
вбудованими стереосистемами. Мате-
ріали, з яких виконані сучасні ліжка, 
також представлені «в достатку»: від 
масивів з благородних порід дерева 
до екзотичного ротанга.

Зараз  вже не  мож на д ізнати-
ся, якою була обстановка спальні в 
стародавньому Шумері, а саме там 
вперше з’явилася ідея виділити для 
сну окрему кімнату. Зате сьогодні в 
будь-якому салоні меблів можна при-
дбати як ліжко окремо, так і повністю 
ліжкову групу (ліжко, комод, тумбоч-
ку, або ж повноцінний гарнітур для 
спальні:ліжкова група, шафа, дзерка-
ло, туалетний столик).

Тож як обрати меблі  
для спальні?

Найпростіше – придбати відразу 
спальний гарнітур, адже згодом не 
потрібно буде «ламати голову», під-
бираючи меблі в єдиному стилі. Але 
в цьому випадку доведеться заплатити 
досить значну суму, а це, на жаль, не 
завжди зручно.

Деякі салони меблів з розумінням 
ставляться до таких ситуацій і дозволя-
ють купувати меблі з гарнітурів окре-
мо. Це набагато зручніше, адже, якщо 
спальня невелика, замість традиційної 
шафи необхідна шафа-купе, яка допомо-
же заощадити місце. До того ж, можна 
підібрати шафу-купе зі дзеркальними 
дверцятами, які візуально збільшать 
розміри кімнати.

Якщо спальня велика, то можна 
відгородити частину приміщення роз-
сувними дверима і отримати чудову 
гардеробну.

Замість класичних шаф, тумбочок 
і комодів можна встановити в спальні 
багатофункціональну конструкцію, яка 

буде розташовуватися на різних рівнях 
по периметру стін.

Дизайн і матеріали  
меблів для спальні

Дизайнери виділяють спинку ліжка 
як деталь, яка визначає стиль інтер’єру 
в спальні. Масивна, різьблена спинка 
з дерева «зажадає» інших відповідних 
елементів класичного стилю. Ліжко з 
легкою спинкою буде відповідати стилю 
«модерн», а східний стиль доповниться 
низьким ліжком взагалі без спинки, 
щоб створювалося враження, що матрац 
лише трохи піднятий над підлогою.

Матеріали, що використовуються 
для виробництва спальних гарнітурів, 
як різноманітні, так і традиційні. Най-
дорожчі спальні – з масиву дерева або 
частково шпонованого масиву, дешев-
ші – з меблевих плит (ДСП, ДВП, МДФ).

У виробників меблів різних країн 
різні уподобання у виборі матеріалів 
для виготовлення меблів. Іспанія та Іта-
лія воліють бачити горіх і вишню, Ні-
меччина – бук або клен, білоруси – дуб.

Як правильно обрати 
меблі для спальні: 
поради фахівців

Кухні,спальні,вітальні.Люстри.Дизайн.

Кухні,спальні,вітальні.Люстри.Дизайн.

Компанія ІНТЕРДИЗАЙН
Житомир, вул. Київська, 87, оф. 1

interdesign-shop.com.ua
interdesign.com.ua

(098) 641-81-38
(093) 480-11-87
(067) 410-18-07

10%10%
Знижка на весь асортимент товару
Знижка на весь асортимент товару
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При  в и б о р і  м е б л і в  п о т р і б н о 

пам’ятати, що в маленьку спальню кра-
ще купити гарнітур зі скромним деко-
ром, тому що надто помітні меблі для 
спальної кімнати оптично ще сильніше 
зменшать приміщення.

Меблі на замовлення
Компанія ««FRESH designe» пропо-

нує професійні послуги виготовлення 
меблів на замовлення для Вашого дому. 
«Якщо у клієнтів є власні ідеї щодо того, 
як мають виглядати їхні меблі, то можна 
придбати меблі на замовлення. У нашій 
компанії підхід до кожного приміщення 
індивідуальний», – розповів генераль-
ний директор Іван Комінарець.

Також придбати та замовити меблі 
можна у магазині компанії «ІНТЕРДИ-
ЗАЙН».

«У нас є спальні як сучасного стилю, 
так і класичного. Якщо Ви зайдете до 
нашого магазину,то зможете побачи-
ти новинку 2017 року: дубова спаль-
ня «Прайм». Вона виготовлена з нату-
рального дерева у сучасному дизайні. 
Прямі лінії та плавні вигини. Приємна 
текстура дерева, аромат і енергетика 
припадуть до душі людям впевненим і 
заможним. Виконана спальня «Прайм» 
з масиву дуба, зверху покрита лаком», – 
розповіла арт-директор компанії «Інтер-
дизайн» Людмила Бойко.

Також Людмила Миколаївна додала, 
що їхня компанія виготовляє меблі на 
замовлення. «Ми займаємось безпосе-
редньо ще і дизайном інтер’єру. У нас є 
безкоштовна послуга: наші дизайнери 

можуть підібрати моделі відповідно до 
вже існуючого інтер’єру. У відповідній 
програмі створюється проект і декілька 
варіантів, які ми можемо запропонува-
ти клієнту», – зазначила Арт-директор 
компанії «Інтердизайн».

Якщо ж коштів  
на нові меблі немає, то завжди 
можна відремонтувати старі

Для фарбування меблів необхідно 
підібрати лакофарбові матеріали: лак, 
емаль, фарбу для меблів. За словами 
керівника фірмового салону «Sniezka» 
Суса Івана Володимировича, для фарбу-
вання меблів ідеально підійде акрилова 
водорозчина емаль для дерева і металу. 
«Цей виріб сертифікований на еколо-
гічність та безпечність. Це така емаль, 
яку можна використовувати навіть на 
дитячих речах. Вона легко наноситься 
і стійка до впливу атмосферних факто-
рів. Швидко висихає, має гарну адгезію 
з основою і покривну здатність, має 
підвищенну стійкість покриття та не 
жовтіє з плином часу», – розповів Іван 
Володимирович.

Можна придбати повний спальний 
гарнітур вподобаного дизайну або еле-
менти меблів окремо. При будь-якому 
варіанті меблі мають поєднуватися між 
собою. Головне – створити особисто 
для себе зручну обстановку, щоб від-
починок був приємним і спокійним. 
Яке б рішення не було прийняте покуп-
цем, зараз доступно підібрати будь-яку 
комплектацію.



ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 
Проспект Незалежності, 91/1,

м. Житомир, тел.: 36-25-95

Ринок «Малинський»
вул. Малинська, 4

м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а

«Автоцентр на Ялинці»
с. Довжик, вул. Богунська, 1-а

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

м. Житомир, вул. Івана Сірка, 54, тел.: (067) 412-64-64

 вул. Вільський Шлях

вул. Київська, 79, оф. 412
тел.: 068-835-0001, 063-502-44-34

Автосалон: Житомир-Авто, АІС, Автомир 57 «ОПАД» _______________________________________________________________________________________
Агенція з організації свят: Fiesta studio, Фігаро, JAM Studio___________________________________________________________________________________
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Мегаполіс», АН «Фортуна», АН «Капітал», АН «Сіті» ________________________________________________
Аптека: Санітас, Наша Аптека, Первоцвіт Фарм ____________________________________________________________________________________________
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК» __________________________________________________________________________________
Бар, паб: Pub Porterhouse Житомир, Паб Вульф, Паб Чеширський кіт, Три Гуся ___________________________________________________________________
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, Котрек, УкрЄвроБуд, Реалбуд _________________________________________________________________________
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group, Параход, IT-FOX ________________________________________________________________________________________
Весільний салон: Серденько, Панна _____________________________________________________________________________________________________
Ветеринарна клініка: Багіра ____________________________________________________________________________________________________________
Виробник молочної продукції: __________________________________________________________________________________________________________
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан», Вікна плюс, ТОВ «Агронас» ______________________
Вода: Наша вода ______________________________________________________________________________________________________________________
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Технопласт Полісся, Фабрика дверей «Океан», Двері Полісся ________________________
Дитячий магазин: CUBI, Тьомка, Варюшки-Андрюшки, Сыночки и дочки, Гранд Тойз ______________________________________________________________
Забудовник: ЖК Преміум Парк, ЖК Тетерівський бульвар, ЖК Полісся, ЖК Домашній _____________________________________________________________
Інтернет-провайдер:  __________________________________________________________________________________________________________________
Кадрова агенція: Вакансія +, Future Jobs __________________________________________________________________________________________________
Кафе, піцерія: Alyssum, Тераса _________________________________________________________________________________________________________
Кінотеатр: Кінотеатр ім. І. Франка ________________________________________________________________________________________________________
Кондитерські вироби: Житомирські Ласощі, Ненажерка_____________________________________________________________________________________
Краща радіостанція: Русское радио 101.7, XIT FM 106.9, Ретро FM 105.6, RADIO ROKS 100.7, Ера FM 103.9 _________________________________________
Курси іноземних мов: Lingvo School, Му English School ______________________________________________________________________________________
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан _______________________________________________________________________________________________
Магазин будматеріалів:  Епік, Океан, Олді, Котрек, Центр утеплення, __________________________________________________________________________
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад _____________________________________________________________________________________
Магазин жіночого одягу:  ______________________________________________________________________________________________________________
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора, Жасмін флора ____________________________________________________________________________
Магазин комп'ютерів та комплектуючих: Гігабайт _________________________________________________________________________________________
Магазин меблів: Fresh Design, Луч, Океан, Житомир меблі, Коло меблів, Меблі склад №1  _________________________________________________________
Магазин опалення: Ефект, Центр Утеплення_______________________________________________________________________________________________
Магазин садової техніки: Добрий Господар _______________________________________________________________________________________________
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СанТехБуд ______________________________________________________________
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення  ____________________________________________________________________________________
Магазин чоловічого одягу: Класік, Voronin _______________________________________________________________________________________________
Медичний центр: Мати та дитина, Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор ______________________________________________________________________
Мережа АЗС: WOG  ___________________________________________________________________________________________________________________
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Блестяшка ____________________________________________________________________________
Напій алкогольний: ТМ «Старий Житомир», Горілка ТМ «Житомир» сучасна, ТМ «Президентський стандарт»  _______________________________________
Напій безалкогольний: Coca-Cola, BonAqua, сік Rich _______________________________________________________________________________________
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське» ________________________________________________________________________________________
Натяжні стелі: Костриця, МастерОк, Стиль Деко ___________________________________________________________________________________________
Нічний клуб, диско: INDIGO____________________________________________________________________________________________________________
Нотаріальні послуги: Нотаріальна контора Сєтак В. Я.  _____________________________________________________________________________________
Оздоровчий центр: Оксіліон ____________________________________________________________________________________________________________
Оператор зв'язку: ____________________________________________________________________________________________________________________
Охорона: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській  області ___________________________________________________________________________
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Родинна Ковбаска, Полісся-Продукт, Квара___________________________________________________________
Ресторан: Дубки, Золоте Руно, New Island _________________________________________________________________________________________________
Розважальний заклад: Liberty Hall , Квеструм «60 minutes» _________________________________________________________________________________
Салон краси: Салон «Ножиці», Кураж, Моне, Колчик, Студія краси INNA BILA, Венеція, Салон краси «Наомі» _________________________________________
Салон, магазин взуття: Badura _________________________________________________________________________________________________________
Спортзал: Lime, Арена, X-WAVE, Fitness City, Імпульс, Fitcurves _______________________________________________________________________________
Спортивні школи (клуби): Самурай, Додзё________________________________________________________________________________________________
СТО: Stop Transit, АІС, Океан-авто, K&J ____________________________________________________________________________________________________
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент, Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка _________________________________
Страхова компанія: Страхова група ТАС, АСК «ІНГО Україна» ________________________________________________________________________________
Студії дизайну та декору: ДД-студія, EDS, Інтердизайн ______________________________________________________________________________________
Студія вокалу: Студія Ірени Марченко, «Музична майстерня «Амадеус» _______________________________________________________________________
Таксі: Т-53 (6000), Пілот ________________________________________________________________________________________________________________
Танцювальна студія: Varshalex, Естет ____________________________________________________________________________________________________
Торговельний центр:  Глобал UA ________________________________________________________________________________________________________
Турагенція: Креветка Тур, На валізах, Кий Авіа _____________________________________________________________________________________________
Центр дитячого розвитку: SmartClub, Капітошка ___________________________________________________________________________________________
Ювелірний магазин: КЮЗ ______________________________________________________________________________________________________________

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4

Медичний центр

 вул. Велика Бердичівська, 43

вул. Рильського, 9, оф. 506

ПАРТНЕРИ:

вул. Гагаріна, 47

Фітнес клуб

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

АНКЕТА МАЄ ІНФОРМАТИВНИЙ ХАРАКТЕР І НЕ БЕРЕ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ
МЕГАПАРТНЕР

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189

ÆÈÒÎÌÈÐ-ÀÂÒÎ



ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 
Проспект Незалежності, 91/1,

м. Житомир, тел.: 36-25-95

Ринок «Малинський»
вул. Малинська, 4

м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а

«Автоцентр на Ялинці»
с. Довжик, вул. Богунська, 1-а

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

м. Житомир, вул. Івана Сірка, 54, тел.: (067) 412-64-64

 вул. Вільський Шлях

вул. Київська, 79, оф. 412
тел.: 068-835-0001, 063-502-44-34

Автосалон: Житомир-Авто, АІС, Автомир 57 «ОПАД» _______________________________________________________________________________________
Агенція з організації свят: Fiesta studio, Фігаро, JAM Studio___________________________________________________________________________________
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Мегаполіс», АН «Фортуна», АН «Капітал», АН «Сіті» ________________________________________________
Аптека: Санітас, Наша Аптека, Первоцвіт Фарм ____________________________________________________________________________________________
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК» __________________________________________________________________________________
Бар, паб: Pub Porterhouse Житомир, Паб Вульф, Паб Чеширський кіт, Три Гуся ___________________________________________________________________
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, Котрек, УкрЄвроБуд, Реалбуд _________________________________________________________________________
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group, Параход, IT-FOX ________________________________________________________________________________________
Весільний салон: Серденько, Панна _____________________________________________________________________________________________________
Ветеринарна клініка: Багіра ____________________________________________________________________________________________________________
Виробник молочної продукції: __________________________________________________________________________________________________________
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан», Вікна плюс, ТОВ «Агронас» ______________________
Вода: Наша вода ______________________________________________________________________________________________________________________
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Технопласт Полісся, Фабрика дверей «Океан», Двері Полісся ________________________
Дитячий магазин: CUBI, Тьомка, Варюшки-Андрюшки, Сыночки и дочки, Гранд Тойз ______________________________________________________________
Забудовник: ЖК Преміум Парк, ЖК Тетерівський бульвар, ЖК Полісся, ЖК Домашній _____________________________________________________________
Інтернет-провайдер:  __________________________________________________________________________________________________________________
Кадрова агенція: Вакансія +, Future Jobs __________________________________________________________________________________________________
Кафе, піцерія: Alyssum, Тераса _________________________________________________________________________________________________________
Кінотеатр: Кінотеатр ім. І. Франка ________________________________________________________________________________________________________
Кондитерські вироби: Житомирські Ласощі, Ненажерка_____________________________________________________________________________________
Краща радіостанція: Русское радио 101.7, XIT FM 106.9, Ретро FM 105.6, RADIO ROKS 100.7, Ера FM 103.9 _________________________________________
Курси іноземних мов: Lingvo School, Му English School ______________________________________________________________________________________
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан _______________________________________________________________________________________________
Магазин будматеріалів:  Епік, Океан, Олді, Котрек, Центр утеплення, __________________________________________________________________________
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад _____________________________________________________________________________________
Магазин жіночого одягу:  ______________________________________________________________________________________________________________
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора, Жасмін флора ____________________________________________________________________________
Магазин комп'ютерів та комплектуючих: Гігабайт _________________________________________________________________________________________
Магазин меблів: Fresh Design, Луч, Океан, Житомир меблі, Коло меблів, Меблі склад №1  _________________________________________________________
Магазин опалення: Ефект, Центр Утеплення_______________________________________________________________________________________________
Магазин садової техніки: Добрий Господар _______________________________________________________________________________________________
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СанТехБуд ______________________________________________________________
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення  ____________________________________________________________________________________
Магазин чоловічого одягу: Класік, Voronin _______________________________________________________________________________________________
Медичний центр: Мати та дитина, Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор ______________________________________________________________________
Мережа АЗС: WOG  ___________________________________________________________________________________________________________________
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Блестяшка ____________________________________________________________________________
Напій алкогольний: ТМ «Старий Житомир», Горілка ТМ «Житомир» сучасна, ТМ «Президентський стандарт»  _______________________________________
Напій безалкогольний: Coca-Cola, BonAqua, сік Rich _______________________________________________________________________________________
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське» ________________________________________________________________________________________
Натяжні стелі: Костриця, МастерОк, Стиль Деко ___________________________________________________________________________________________
Нічний клуб, диско: INDIGO____________________________________________________________________________________________________________
Нотаріальні послуги: Нотаріальна контора Сєтак В. Я.  _____________________________________________________________________________________
Оздоровчий центр: Оксіліон ____________________________________________________________________________________________________________
Оператор зв'язку: ____________________________________________________________________________________________________________________
Охорона: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській  області ___________________________________________________________________________
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Родинна Ковбаска, Полісся-Продукт, Квара___________________________________________________________
Ресторан: Дубки, Золоте Руно, New Island _________________________________________________________________________________________________
Розважальний заклад: Liberty Hall , Квеструм «60 minutes» _________________________________________________________________________________
Салон краси: Салон «Ножиці», Кураж, Моне, Колчик, Студія краси INNA BILA, Венеція, Салон краси «Наомі» _________________________________________
Салон, магазин взуття: Badura _________________________________________________________________________________________________________
Спортзал: Lime, Арена, X-WAVE, Fitness City, Імпульс, Fitcurves _______________________________________________________________________________
Спортивні школи (клуби): Самурай, Додзё________________________________________________________________________________________________
СТО: Stop Transit, АІС, Океан-авто, K&J ____________________________________________________________________________________________________
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент, Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка _________________________________
Страхова компанія: Страхова група ТАС, АСК «ІНГО Україна» ________________________________________________________________________________
Студії дизайну та декору: ДД-студія, EDS, Інтердизайн ______________________________________________________________________________________
Студія вокалу: Студія Ірени Марченко, «Музична майстерня «Амадеус» _______________________________________________________________________
Таксі: Т-53 (6000), Пілот ________________________________________________________________________________________________________________
Танцювальна студія: Varshalex, Естет ____________________________________________________________________________________________________
Торговельний центр:  Глобал UA ________________________________________________________________________________________________________
Турагенція: Креветка Тур, На валізах, Кий Авіа _____________________________________________________________________________________________
Центр дитячого розвитку: SmartClub, Капітошка ___________________________________________________________________________________________
Ювелірний магазин: КЮЗ ______________________________________________________________________________________________________________

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4

Медичний центр

 вул. Велика Бердичівська, 43

вул. Рильського, 9, оф. 506

ПАРТНЕРИ:

вул. Гагаріна, 47

Фітнес клуб

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

АНКЕТА МАЄ ІНФОРМАТИВНИЙ ХАРАКТЕР І НЕ БЕРЕ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ
МЕГАПАРТНЕР

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189

ÆÈÒÎÌÈÐ-ÀÂÒÎ



14 Середа, 15 листопада 2017www.20minut.ua Події

ТОВ «БТК-Центр 
Комплект» отримав 
сертифікат відповід-
ності системи управ-
ління якістю вироб-
ництва, що чинний 
протягом п’яти років.

Далекоглядні керівники вба-
чають у сертифікованих системах 
управління якістю (СУЯ) не лише 
засіб для залучення замовників, але 
й ефективний механізм управління, 
який дозволяє не просто виживати, 
а успішно розвиватися. Крім того, 
наявність сертифікованої системи – 
важлива передумова виходу на 
міжнародні ринки. Нині в Європі 
контракти обов’язково включають 
вимоги щодо наявності сертифіко-
ваної системи якості постачальника.

Головна функція СУЯ – не 
контроль кожної одиниці продук-
ції, а усунення помилок у вироб-
ничих процесах, які б внаслідок 
призвели до появи недоброякісної 
продукції.

Незважаючи на те, що впро-
вадження та сертифікація систем 
управління якістю носить добро-
вільний характер, відсутність на 

підприємстві дієвої системи управ-
ління якістю і сертифіката, що під-
тверджує її відповідність вимогам 
чинної нормативної документації, 
знижує довіру до організації і часто 
працює як антиреклама. Можна 
сказати, що сертифікат – це той же 
паспорт, який засвідчує повну від-
повідальність підприємства перед 
споживачем.

Керівництво ТОВ «БТК-Центр 
Комплект» прийняло рішення про 
сертифікацію системи управлін-
ня на підприємстві. А передувала 
цій важливій події клопітка і на-
пружена робота всього колективу 
товариства щодо впровадження 
СУЯ на підприємстві. Як результат, 
ТОВ «БТК-Центр Комплект» значно 
підвищило рівень компетентнос-
ті і відповідальності виробничого 
персоналу і довело всі виробничі 
потужності до рівня вимог міжна-
родних стандартів. 

Аби визначити відповідність 
системи управління якістю ви-
могам стандартів упродовж 18-19 
жовтня Органом сертифікації ДП 
«Житомирстандартметрологія» 
було здійснено сертифікаційний 
аудит системи управління якістю 
ТОВ «БТК-Центр Комплект». Про-
водився аудит під керівництвом 
начальника відділу стандарти-

зації та систем управління ДП 
«Житомирстандартметрологія», 
аудитора із сертифікації системи 
управління якістю за ІSO 9001 Ко-
зінчук Алли Йосипівни.

На підставі результатів аудиту 
було визнано, що система управ-
ління якістю відповідає вимогам 
стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Сис-
теми управління якістю. Вимоги».

Як результат, 10 листопада 2017 
року керівник Органу сертифікації, 
генеральний директор ДП «Жито-
мирстандартметрологія» Людмила 
Петрівна Данчук безпосередньо на 
підприємстві урочисто передала 
сертифікат на систему управління 
якістю директору ТОВ «БТК-Центр 
Комплект» Юрію Анатолійовичу 
Опанасюку. 

Цей важливий документ за-
свідчив, що товариство працює 
відповідно до вимог міжнародного 
стандарту ІSО 9001. 

Примітка: сертифікат відповід-
ності системи управління якістю 
ТОВ «БТК-Центр Комплект» чин-
ний упродовж п’яти років.

Коротка довідка  
про підприємство

ТОВ «БТК-Центр Комплект» 
працює з 2007 р. Спеціалізується 

на постачанні газорегуляторного об-
ладнання, побутових та промисло-
вих лічильників газу, з’єднувальних 
частин та деталей трубопроводів, 
контрольно-вимірювальних при-
ладів, інструментів, а також на 
виробництві вузлів обліку газу, 
пунктів газових шафових побуто-
вих та іншого газорегуляторного 
обладнання. Основою розвитку 
підприємства є висококваліфіко-
ваний персрнал та застосування 
передових технологій.

ТОВ «БТК-Центр Комплект» 

має дві торгові марки: «БТК-Центр 
Комплект» і «Центр Утеплення». 

Своє головне завдан н я 
ТОВ «БТК-Центр Комплект» вба-
чає у впровадженні безпечного та 
енергоефективного обладнання 
опалення, газо-, водопостачання, 
каналізації, матеріалів і технологій.

Крім того, ТОВ «БТК-Центр 
Комплект» активно займається 
волонтерською діяльністю, нада-
ючи щедру матеріальну і технічну 
допомогу нашим захисникам, які 
воюють на сході.

Запровадження європейських 
стандартів – основа виробництва 
«БТк-центр комплект»

У Держгеокадастрі 
області проходять 
обшуки

На Житомирщи-
ні жорстоко побили 
учасника АТО, ак-
тивіста Олександра 
Пилипчука, який 
перешкоджав неза-
конному вивезенню 
піску.

У селі Стрижівка Коростишів-
ського району здійснили напад на 
активіста Олександра Пилипчука. 
На думку чоловіка, замовив на-
пад, ймовірно, власник кар'єру, 
де видобувають пісок —Михай-
ло Пухтаєвич. Олександр вже не 
вперше перешкоджає незаконній 

діяльності. За словами постраж-
далого, зловмисник використо-
вував вогнепальну зброю, якою і 
наносив удари.

Відомо, що у постаждалого 
розбитий ніс, зламана щелепа та 
струс мозку. За словами активіста, 
зловмисник заявив йому, що це 
все «по заслугам».

“Мене вдарили в щелепу, по-
тім рукояткою пістолета дали 
мені у вісок, я впав, били ногами, 
я лежав так хвилин 15 і просив 
не вбивати. Мені погрожували, 
приставляли до скроні пістолет. 
І потім, коли мене вже повністю 
побили, по нирках і т. д., я втра-
тив свідомість. Не знаю, скільки 
так пролежав на холодній землі, 
я отямився і позвонив, щоб мене 
приїхали врятували, викликали 

швидку допомогу”, — розповів 
постраджалий активіст.

За словами потерпілого, який 
наразі перебуває у Житомирській 
обласній лікарні до нього з пакун-
ками приїздить сам Пухтаєвич, 
однак активіст Олександр Пилип-
чук говорить, що відмовляєть-
ся від будь-якої допомоги, адже 
позиціонує себе як справжній 
патріот України.

«Приїзжали до мене в лікарню, 
і пропонували гроші або ще якусь 
допомогу. Я сказав, мені нічого не 
треба, тому що я за справедли-
вість. Я патріот своєї країни. Те 
беззаконня, яке зараз відбувається 
має бути зупинене та покаране. 
Я сподіваюсь і вірю, що правда 
візьме верх», - сказав Олександр 
Пилипчук.

На момент під-
готовки номеру до 
виходу стало відо-
мо, що сьогодні, 14 
листопада, близько 
14:00 в ГУ Держгеока-
дастру в Житомир-
ській області в рам-
ках кримінального 
провадження щодо 
виділення земельних 
ділянок садового то-
вариства «Ветеран», 
що у Житомирсько-
му районі, почався 
обшук та виїмка 
документів у 106-му 
кабінеті.

Про це повідомив помічник 
депутута облради Віталія Вітусе-
вича – Ігор Пірожок. Як розповів 
помічник депутата, на момент 
обшуку в управлінні не було ні 
першого, ні другого заступни-
ків (вони захворіли). Начальник 
Держгеокадастру області поки 
що відсторонений. Перевірки 
триватимуть з 10-го до 30-го лис-
топада цього року.

ПіЩані віЙнИ:  
на Житомирщині  
жорстоко розправилися 
над активістом
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На початку листопа-
да Україна домовилась з 
Об’єднаними Арабськими 
Еміратами про запрова-
дження безвізового режиму. 
Ця країна стане 121-ю у пе-
реліку держав, які українці 
можуть відвідувати без віз. 

За оцінками міжнародних експертів, 
такий високий рівень свободи пересування 
світом значно підвищує цінність україн-
ського паспорту. Центр громадського мо-
ніторингу та контролю проаналізував, які 
кордони відкрилися для України цього року 
і які переваги уже відчули українці.

Відкриваючи Європу
Український паспорт посідає 32 пози-

цію у міжнародному рейтингу паспортів і 
дозволяє відвідувати без візи 120 країн. Ще 
минулого року кількість безвізових країн 
для українців сягала лише 87. Суттєво під-
нятися у рейтингу Україна змогла завдяки 
безвізовому режиму з ЄС, який запрацю-
вав у червні цього року. Новий порядок 
перетину кордонів дозволив українцям 
вільно подорожувати до 26 держав-членів 
ЄС, а також чотирьох держав Шенгенської 
зони: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та 
Швейцарії, – маючи лише біометричний 
закордонний паспорт.

За статистикою Державної прикордон-
ної служби, станом на жовтень безвізовим 
режимом із ЄС скористалися близько 300 
тисяч українців. Відмову у в’їзді отримали 
лише 61 українець (0,026% від загальної 
кількості), переважно через перевищення 
термінів перебування в ЄС під час попе-
редніх поїздок або відсутність необхідних 
документів.

На думку наукового директора Інсти-
туту євроатлантичного співробітництва 
Олександра Сушка, безвізовий режим 
зрівняв конкурентні можливості євро-
пейців та українців.

«Це стосується не тільки бізнесу, а й 
науковців, водіїв та інших людей, яким 
потрібно відвідувати європейські країни 
незаплановано. Раніше організатори різних 
конференцій та виставок уникали запрошу-
вати на них представників з України, бо не 
хотіли допомагати в обтяжливому процесі 
оформлення візи. Тепер такої проблеми 
немає», – вважає експерт.

Однак головне – українці довели, що 
є законослухняними мандрівниками, не 
порушують вимог безвізових поїздок і не 
загрожують суспільному порядку. Старший 
аналітик Ради зовнішніх відносин Володи-
мир Денисюк вважає, що запровадження 
безвізового режиму з ЄС стало сигналом 
для інших країн, що Україна вийшла на 
вищий рівень безпеки.

«Ми запровадили біометричні паспор-
ти, у нас є система контролю на кордоні, 
працює реадмісія, – це означає, що Україна 

стає надійною державою, відповідає висо-
ким стандартам ЄС і їй можна довіряти», – 
підкреслює аналітик.

Тож наразі українські дипломати мають 
досить сильні позиції, аби далі розширю-
вати безвізові кордони, і вже порушують 
питання лібералізації візового режиму з 
Великою Британією і Канадою. Наприкінці 
жовтня це питання обговорили віце-спікер 
українського парламенту Ірина Геращенко 
і канадський міністр у справах Європи та 
Америки Алан Данкан.

«Ми маємо позитивний досвід безвізу 
з ЄС і мінімум порушень візових правил з 
боку українців в шенгенській зоні, тому ду-
маю, що варто говорити й про пом’якшення 
візового режиму з Британією. Очевидно, 
що це буде непростий і нешвидкий діалог, 
але варто його починати», – повідомила 
Геращенко.

Шлях на Близький Схід
Після безвізу з ЄС, який став чи не 

найгучнішою подією року, Україна не зу-
пинилася і далі відкриває нові напрямки, 
зокрема, на Близький Схід. Була укладе-
на угода з Туреччиною про можливість 
взаємних поїздок на підставі внутрішніх 
паспортів у вигляді ID-карток, а також 
досягнуті домовленостей із низкою країн 
Перської затоки.

У серпні цього року візи для україн-
ців скасувала влада Катару, дозволивши 
нашим громадянам вільно перебувати у 
країні протягом 30 днів. Разом із безвізом 
Україна також отримала пряме сполучення 
зі столицею Катару. Влітку авіакомпанія 
Qatar Airways почала здійснювати щоденні 
польоти за маршрутом Київ-Доха. Мережа 
компанії охоплює понад 150 напрямків, 
найбільша кількість яких – в Азії. А Доха 
вважається одним із найбільших транспорт-
них вузлів в азіатському регіоні, через який 
зручно літати по всьому світу.

Але на цьому відкриття країн Близь-
кого Сходу не закінчилось. Слідом за 
Катаром візи для українців вирішили 
скасувати Об’єднані Арабські Емірати 
(ОАЕ). 2 листопада Україна й ОАЕ під-
писали відповідний меморандум, який 
набуде чинності після обміну офіційними 
дипломатичними нотами.

«Уже в грудні вступить у силу нота про 
скасування віз для українців, які планують 
відвідати ОАЕ. Українці зможуть вільно по-
дорожувати ще однією країною. І цінність 
українського паспорту продовжує зроста-
ти», – зауважив Петро Порошенко під час 
офіційного візиту до Еміратів.

Окрім того, під час турне країнами 
Перської затоки український Президент 
домовився про спрощення візового режиму 
із Саудівською Аравією, зокрема, зниження 
ставки візового збору. Варто зазначити, що 
вартість візи у Саудівську Аравію сьогодні 
складає $75, окремо сплачується консуль-
ський збір – $220.

Про переваги візової лібералізації з кра-
їнами Аравійського півострову гучніше за 
усіх заявляють представники туристичного 
бізнесу. Голова Асоціації туроператорів 

України Ігор Голубаха зауважує, що тури 
в ОАЕ традиційно входять до десятки най-
популярніших. Щороку в Дубай приїздить 
понад 100 тисяч українських туристів, тож 
подорожувати стане зручніше.

«Дорога віза часто зупиняла туристів. 
Наприклад, сім’ї з чотирьох осіб тільки за 
візи потрібно було віддати $400. З безвізом 
ми очікуємо збільшення пасажиропотоку 
мінімум на 10-20% у найближчі півроку. 
Можна чекати і деякого падіння цін на 
авіаперельоти – компанії будуть влашто-
вувати розпродажі і акції», – розповідає 

представник столичного туроператора 
Роман Пінський.

У міністерстві закордонних справ запев-
няють, що безвіз із Європою та Сходом – це 
лише початок великого шляху. Україна веде 
переговорний процес про скасування віз ще 
із низкою країн, починаючи від Південної 
Кореї і закінчуючи Мексикою та Уругваєм. 
Усе свідчить про те, що українці ставати-
муть дедалі більш мобільними та отрима-
ють нові можливості подорожувати світом.

Центр громадського 
моніторингу та контролю

Світ без меж. Географія 
українського безвізу
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Як бізнесу отримати підтримку 
та знайти партнера в ЄС

Тарас Боросовський

З підписанням Угоди про 
асоціацію Україна долучи-
лася до численних євро-
пейських програм і мереж. 
Однією з найважливіших 
з них є Європейська мере-
жа підприємств (ENN). Пе-
ред вітчизняним бізнесом 
відкриваються величезні 
можливості не лише зі зна-
ходження партнерів у кра-
їнах ЄС, організації спіль-
них зустрічей і партнерств. 
Мережа дозволяє трансфер 
(отримання) новітніх техно-
логій і надає грантову допо-
могу на фінансування про-
ектів кооперації в різних 
сферах.

Європейська мережа підприємств 
(англ. Enterprise Europe Network, EEN) – 
проект Європейського Союзу, що реалізу-
ється в рамках Програми ЄС з підвищення 
конкурентоспроможності малих та середніх 
підприємств «COSME». На період з 2014 до 
2020 року загальний бюджет становить €2,3 
млрд. Незважаючи на назву, EEN функціо-
нує подібно глобальній мережі, що об'єднує 
близько 600 бізнес-асоціацій, торговельних 
палат і державних установ. Серед пріорите-
тів EEN слід виділити інтернаціоналізацію 
малого та середнього бізнесу (МСП) через 
пошук партнерів у 65 країнах світу. Комер-
ціалізація інновацій – трансфер технологій, 
пошук інвестора чи партнера за кордоном 
для виведення на ринок нової технологічної 
продукції чи послуг, захист прав інтелек-
туальної власності.

На сьогодні мережа EEN налічує понад 
2,5 млн організацій-учасників, представ-
лених в 6 тис. технологічних напрямках і 
більше 10 тис. бізнесових профілях. Щороку 
відбувається понад 100 великих заходів і 
18 тис. бізнес (B2B) зустрічей. Українським 
компаніям, націленим на міжнародну 
співпрацю та пошук партнерів в мережі, 
слід виконати лише дві умови. По-перше, 

звернутися до одного з партнерів консорці-
уму EEN-Ukraine, визначивши потрібний 
тип пропозиції (технологічна чи бізнес-про-
позиція, технологічний чи бізнес-запит). 
Друга і остання умова – для розміщення 
заявки у системі EEN отримати взірець та 
надіслати заповнену англійською мовою 
форму одному з партнерів консорціуму.

Після проходження внутрішньої та зов-
нішньої оцінки експертів і, за потреби, вне-
сення згідно з рекомендаціями експертів 
необхідних правок, пропозиція з’явиться 
на сайті EEN, залишаючись у відкритому 
доступі для перегляду в 65 країнах світу 
протягом 365 днів.

Актуальні контакти партнерів консор-
ціуму EEN-Ukraine доступні на сайті Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі 
України. Окрім міністерства, до їх числа 
належать декілька наукових і громадських 
інституцій, головним чином представлених 
в столиці.

В ЖИТОМИРІ  
БУДУЮТЬ… ПЛАНИ

Оскільки з числа партнерів консорціуму 
EEN-Ukraine регіональним представни-
цтвом володіє лише торгово-промислова 
палата (ТПП) України, звернення щодо 
участі в програмі підприємств Житомир-
щини редакція адресувала місцевому від-
діленню палати.

– Це питання поки що розглядаєть-
ся, – пояснює Віце-Президент ТПП в Жи-
томирській області Юлія Перепелиця. – На 
регіональному рівні процес відбувається 
паралельно. Активна участь в роботі мережі 
та започаткування проектів технічної до-
помоги на центральному рівні не означає 
автоматичне перенесення їх на місцевий 
рівень. Можливості в ТПП України вони 
більші. Житомирська ТПП, спільно з обл-
держадміністрацією, розглядає впрова-
дження проекту в межах цієї програми. 
Поки кроки до кінця не зроблені, і ми зна-
ходимось на підготовчому етапі.

Зі слів Юлії Перепелиці, місцева палата 
не є партнером мережі і підприємства, за-
цікавлені в співпраці мають звертатися в 
центральний апарат ТПП. Наразі Житомир-
ська ТПП працює над власним проектом, 
до якого планують долучити європейських 
партнерів та обласне управління економіки. 
За більш детальною інформацією та влас-
ним баченням впровадження європейських 
проектів підтримки МСБ нам порадили 
звернутися безпосередньо до керівника 
управління Олексія Шатила.

Однак жодної конкретики з вуст по-
садовця ми так і не дізналися. Фактично 
навіть його позицію як очільника профіль-
ного управління також не змогли почути. 
Наше спілкування з секретарем дозволило 
впевнитись в незмінній «заскорузлості» бю-
рократичної системи управління економіки 
та торгівлі Житомирської ОДА. На початку 
декілька хвилин довелось пояснювати, чому 
з питань європейської співпраці очікуємо 

відповіді саме від управління економіки, 
домовившись щодо уточнення всіх питань 
впродовж дня.

– Я не встигла з’ясувати. Передзвоніть 
пізніше, – чуємо відповідь наступного дня. – 
Я сижу в приймальнє, панімаєтє. Я буду с 
Вами разговаривать?! Я предмету цього не 
з’ясувала. І взагалі: в мене є своя робота. 
Вам нема що робить, телефонуєте мені, не 
знаєте, що Ви хочете…
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З подібним ставленням до роботи на-
вряд чи варто розраховувати на європейську 
співпрацю в стінах державної структури. 

ПРЯМІ КОНТАКТИ  
ТА ПАРТНЕРСТВО

Не втрачаючи надію дізнатися більше, 
відшукуємо необхідні контакти. Упродовж 

години без жодних перешкод зв’язуємось з 
одним із партнерів програми – Торгово-про-
мисловою палатою України. Очільник спеці-
ального відділу реалізації проектів COSME 
Євгеній Куруленко люб’язно погодився по-
етапно все детально роз’яснити.

– Для наглядності слід розподілити по-
слуги ENN на дві фази: організаційну та ін-
формаційну. Завдяки першій, компанія може 

прийняти участь в діловому візиті (company 
mission). Це коли представники ділових кіл 
України відвідують спеціальні заходи за кор-
доном. Чи навпаки – міжнародні та європей-
ські компанії з різних секторів економіки 
приїжджають в Україну, де запрошуються 
вітчизняні підприємства для становлення 
ділових контактів (B2B).

– Якщо ж компанія планує знайти партне-
ра в країнах ЄС, вона має заповнити власний 
профайл, – продовжує Євгеній Куруленко. – 
Тобто це лист форматом сторінки, де Ви роз-
міщуєте інформацію стосовно своєї компанії, 
скільки років працюєте, сфері діяльності 
тощо. Далі ми її публікуємо у системі.

Наступною фазою є інформаційна. На-
приклад, підприємство хоче знайти кошти 
на реалізацію певного проекту. Програма 
COSME має не один ресурс для фінансуван-
ня. Це й фонди та декілька спеціалізованих 
програм. І компанія через представника ENN 
надає запит на пошук відповідного фінансу-
вання. Тобто консультанту необхідно піді-
брати 2-3 програми, на які компанія може 
подати заявку та на рівних засадах прийняти 
участь в конкурсі. Скористатися можливостя-
ми в праві представники будь-якої сфери, від 
сільського господарства та зеленого туризму й 
завершуючи оборонною промисловістю та ІТ.

– Для нас немає жодних обмежень по 
напрямку роботи, – стверджує керівник 
відділу ТПП України. – До того ж оплачує 
перелічені організаційні та інформаційні 

послуги європейська сторона. Тому з компанії 
не стягується жодної плати. Зараз проходить 
процес оформлення такої заявки підприєм-
ство, яке постачало телевізори в зону АТО. За-
явник самостійно визначає форму співпраці. 
Це може бути спільне підприємство або ж 
трансфер (передача чи продаж) технології.

Однак на пряме фінансування з фондів ЄС 
вітчизняним підприємствам поки не варто 
розраховувати. Україна досі не підписала фі-
нансову частину COSME. Практично в кожній 
європейській країні на регіональному рівні 
існують 5-6 фондів розвитку, головним чином 
націлених на малий та середній бізнес. До 
того ж кошти, що надають Європейський 
інвестиційний фонд (EIF) та Європейський 
інвестиційний фонд (EIB), також недоступні 
для українських компаній.

Тому величезне значення має можливість 
віднайти європейську компанію, в партнер-
стві з якою вдасться повноцінно реалізувати 
намічену співпрацю. Принагідно в ТПП Укра-
їни за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомир-
ська, 33 для усіх зацікавлених 30 листопада 
відбудеться безкоштовний воркшоп щодо 
роботи з системою EEN та її можливостей 
для українського бізнесу.

Публікація здійснена за підтримки 
Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій та «Європей-
ської правди» в рамках проекту «Про-
сування реформ в регіони», який фінан-
сується Європейським Союзом

Алла Гетьман

Новації стосуються об-
меження швидкості руху у 
населених пунктах, системи 
штрафів, посилення відпо-
відальності за керування 
транспортом у нетверезому 
стані та впровадження відео- 
фіксації порушень дорож-
нього руху.

Відповідні зміни Міністр внутрішніх 
справ України Арсен Аваков презентував 
на спеціальному засіданні Уряду.

За словами очільника МВС, наразі в 
нашій державі склалася катастрофічна 
ситуація у сфері безпеки дорожнього руху. 
У 2016 році в Україні сталися майже 155 
тисяч ДТП, з яких понад 25 тисяч – із по-
страждалими особами. А протягом 2017 
року – майже 117 тисяч ДТП, 19 тисяч з 
яких – із постраждалими.

«Лише за останні два роки у ДТП за-
гинули понад 5,5 тисяч осіб. Травмовано – 
понад 57 тисяч. Для порівняння за 2016 
рік у зоні АТО, де фактично відбуваються 
справжні бойові дії із застосуванням су-
часного озброєння, загинули 763 наших 
військовослужбовців. Я хочу, аби усі ми 
розуміли, що нові правила – це не питання 
обмеження когось у правах і можливостях, 
а питання нашої безпеки. У нас на дорогах 
гине вчетверо більше людей, ніж у зоні 
АТО», – зазначив Арсен Аваков.

Від початку цього року за вчинення адмі-
ністративних правопорушень за ст. 130 (Ке-

рування транспортним засобом в стані алко-
гольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) 
КУпАП складені 88 тисяч адміністративних 
протоколів, з них судами розглянуті близько 
44 тисяч, тобто лише 50 відсотків. Штрафи за 
цією категорією накладені на 31 тисячу осіб.

«Загальний розмір штрафів, накла-
дених з початку року за керування тран-
спортними засобами в нетверезому стані, 
становить 352 мільйони гривень. Проте, в 
державний бюджет стягнуті лише 31 міль-
йон гривень або 8,7 %. Акцентую, що проти 
цих 8,7 % виконаних рішень на іншій чаші 
терезів 2317 загиблих у ДТП цього року. На 
жаль, переважна більшість судових рішень 
залишаються невиконаними», – підкреслив 
Арсен Аваков.

Серед головних новацій МВС – обмежен-
ня швидкості руху у населених пунктах до 50 
км/год. Ця швидкість не лише встановлена в 
Європі і США, а й рекомендована за резуль-
татами масштабного дослідження швидкості 
реакції людини в екстремальній ситуації 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

«Просте порівняння: при швидкості 60 
км/год – зупинковий шлях становить 55 ме-
трів, а імовірність летального результату при 
зіткненні із пішоходом - 82%. Натомість при 
швидкості 50 км/год – зупинковий шлях 
складе 40 метрів, а імовірність летальних 
наслідків знизиться до 20%», – додав міністр 
внутрішніх справ.

У кілька разів пропонується збільшити 
розміри штрафів за низку адміністративних 
правопорушень.

Зокрема, за перевищення максимально 
дозволеної швидкості руху більше, ніж на 
50 км/год., установити штраф 3400 гривень 
(зараз штраф за це правопорушення 510 
гривень). За залишення місця ДТП пропо-
нується встановити штраф 3400 гривень та 
передбачити можливість позбавлення права 

керування транспортним засобом на строк 
до шести місяців.

У 20 разів збільшується розмір штрафу 
за управління транспортом без права ке-
рування – він становитиме 10 200 гривень, 
а за повторне порушення – 40 800 гривень. 
Особи, позбавлені права керування, по-
рушивши закон, сплачуватимуть штраф у 
розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчи-
нення цього порушення протягом року – 40 
800 гривень.

«Острах у таких людей, які свідомо сі-
дають за кермо, знаючи, що вони взагалі 
не мають права керування транспортним 
засобом, мінімальний, оскільки найгірше, 
що для них буде в разі зупинення поліці-
єю, – це штраф у розмірі 510 гривень. Ми 
пропонуємо штрафи за ці правопорушення 
прирівняти до розмірів стягнень за керуван-
ня транспортним засобом у нетверезому 
стані», – зазначив Арсен Аваков.

Новими змінами також планується за-
провадження системи автоматичної фото 

та відеофіксації порушень ПДР та внесення 
змін до Порядку видачі посвідчення водія.

«Строк дії водійського посвідчення, 
отриманого вперше, становитиме два роки. 
Наступне, якщо особа не вчинила три або 
більше адмінправопорушень у сфері безпеки 
руху, видаватимуться на 30 років», – додав 
очільник МВС.

Для реалізації цих пропозицій МВС 
України виносить на розгляд Уряду про-
ект Закону України про посилення відпо-
відальності за окремі правопорушення у 
сфері безпеки дорожнього руху, а також 
три проекти постанов Кабінету Міністрів 
щодо змін до Правил дорожнього руху, По-
ложення про порядок видачі посвідчення 
водія та функціонування системи фіксації 
адміністративних правопорушень.

«Найближчим часом пакет документів 
буде передано до Верховної Ради України. 
Сподіваюсь на підтримку депутатського 
корпусу й термінове прийняття відповідних 
рішень», – підсумував Арсен Аваков.

 На фото: керівник департаменту сприяння 
інвестиційної діяльності ТПП України Євгеній Куруленко

Нові штрафи: Уряд погодив посилення покарань 
за порушення правил дорожнього руху
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1. Робота 
1.1. Пропоную 

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

•	Автомеханік з	досвідом	роботи	від	2х	років	
у	Харків.	Зарплатня	стабільна	своєчасна	
40-50%	-	середня	14000	грн.	0991950451

АТП (вАхТА, УкрАїнА): крАнівники, 
АвТокрАн., елекТрик крАнів, водії, 
мАшинісТи. ЗП 7500-12000грн./вАхТА 
(15-20дн)+ЖиТло. 0672182601

•	Бензопильники, трактористи,	пилорам-
ники,	зварювальники,	автослюсарі,	водії,	
бригадири	на	заготівлю	і	переробку	лісу.	
Житомирська	обл.,	висока	з/п.	0968919614.

•	Будівельників, зварників,	автомулярів,	рих-
тувальників,	монтажників	металоконструкцій,	
підсобників,	доглядальниць,	хатніх	робітниць	
в	Ізраїль.	Робоча	віза	В1.	Прискорене	оформ-
лення	біометричного	паспорту.Ліц.МСПУ	АВ	
585042	вiд	09.11.2011.	0672326904.

• бУдівельники (арматУрники, бето-
нярі, малярі, оздоблювальники) на 
постійнУ роботУ. довГотривалі від-
рядження в польшУ. тел.: 0664318970, 
0978766359

вАнТАЖники. З/П 5200 грн, нічний ко-
мірник, З/П 6300 грн. грАфік робоТи: 
14/14 днів + ПроЖивАння + хАрчУвАн-
ня + беЗкошТовний сПецодяг. м.київ, 
борщАгівкА. 0676593198,0673286897

• водії кат с.робота по Україні, з/п до-
Говірна, д/р обов`язковий.дзвонити з 
09.00 до 17.00. 0981517788,0981517789

• водій  (леГкова машина з приче-
пом) , різноробочий У київськУ обл. 
зарплата 7000Грн. надаємо житло. 
0674427543,0503306480

• водій кат с на ГрУзовий автомобіль 
з/п 12000-20 000Грн, диспетчер-лоГіст 
з/п 7000-12 000Грн, слюсар з/п10000- 15 
000Грн. 0980481984,0677236043

водій міксерА (беТоноЗмішУвАчА, 
кАТег. в, с). робоТА По києвУ ТА обл. 
нАвчАємо. нАдАєТься ЖиТло. ЗП від-
ряднА, високА. 0677247777

•	Горничные в	гостиницу	г.	Киев.	Предостав-
ляем	жилье.	Бесплатное	питание	и	форма.	
З/п	5600-8200	грн/мес.	0673417292

• електрики 3-4 ГрУпи достУпа в ком-
панію тов алма фасіліті ГрУп. робота в 
м. чорнобиль. вахта 15/15. своєчасна 
з/п (10000-12000 Грн за вахтУ). прожи-
вання та харчУвання оплачУє компа-
нія. офіційне оформлення. 0993454904

інформАція щодо ПрАцевлАшТУвАн-
ня. для комПАнії що вигоТовляє яхТи 
в Польщі ПоТрібні ріЗноробочі ПрА-
цівники. вАкАнсії для молоді, чоло-
віків ТА сімейних ПАр. ЗА деТАльною 
інформАцією ЗверТАйТеся ЗА +48727
824681,(050)0229897,(097)0875347

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

менедЖер З ПродАЖУ в комПАнию 
АліТАн грУП, нАявнісТь ПрАв кАТ в, 
бАЖАно З влАсним АвТо. офіційне 
ПрАцевлАшТУвАння, гіднА ЗАробіТнА 
ПлАТА 0674365119

нА бУдівницТво (ЖиТ.,ПолТ.обл.) Тер-
міново: беТонярі,монТАЖники,елек
Трики.З/П відряднА високА.ПеревАгА 
бригАдАм. 0672400939,0672182601

• оббивальник м`яГких меблів. тривалі 
відрядження в литвУ. без ш/з. досвід 
роботи обов`язковий. з/п 27000 Грн/
місяць. проживання за рахУнок робо-
тодавця. офіційне працевлаштУвання. 

  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

Автосварщик
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:

Хорошие условия работы

067-412-61-36

ТРЕБУЮТСЯ

044–237–19–75

050–440–93–65

В ЦЕНТРЕ КИЕВА

от 18 до 37 лет

в Спа салон

массажистки

админ Ларисаадмин Ларисаадмин Ларисаадмин Лариса

Возможно без 
опыта работы, но с желанием 

обучаться. Предоставим бесплатное обучение. 
Трудолюбивые, старательные, чистоплотные, вежливые, 
клиентоориентированные. Помощь с жильем. Запись на 
собеседование до 19.00. Возможно 
собеседование в Скайпе или 
Вайбере.
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0997252747,0679402289,0635307471

• офіційне працевлаштУвання в поль-

щі. безкоштовно! леГально! надійно! 

м. львів. вУл. Героїв Упа 73. наш сайт 

- jdm-ukraine.com/ +380673732926

•	Охоронник, зп	7000	грн.	за	місяць.	Вах-

товий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	

за	рахунок	фірми.	Довідки:	м.	Умань,	вул.	

Незалежності,	83.	0678457965

• охоронники ч/ж на постійнУ роботУ 

в охороннУ фірмУ. вахта, проїзд та 

проживання за рахУнок підприємства 

(096)8689080,(098)3155059

охоронці (чоловіки ТА Жінки) нА Під-
ПриємсТво ПрАТ росАвА. вАхТА в м. 
білА церквА. г/р- 15/15, 30/15. З/П від 
6300 грн/місяць. ЖиТло ТА сПецо-
дяг нАдАємо. ПроїЗд комПенсУємо. 
0679110959, 0503586564 володимир 
володимирович, 0502396115нАТА-
льявікТорівнА

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

охрАнной комПАнии ТребУюТся 
охрАнники нА вАхТУ. вАхТА 20/10 
или 30/15. ПиТАние и ПроЖивА-
ние ПредосТАвляюТся бесПлАТно. 
0674206449,0952858119

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

• підприємствУ потрібні: складальни-
ки фоторамок, складальники меблів 
з дсп, різальники скла, продавці-кон-
сУльтанти. оф. працевлаштУвання. з/п 
від 8000 Грн. 0677968054

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	
для	виробництва	шлакоблоку:	прес	шла-
коблочний,	прес	полублоків,	транспортне	
обладнання	і	т.п.	(067)5669709

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

•	Потрібні працівники	на	пилораму	с.Левків.	
0673911769

• потрібні спеціалісти забійники верха 
свеней з навичками знімання шкУри, 
нУтрУвання, розрУбки тУш. з/п до-
Говірна. житло надається. робота в 
київській обл. м. бровари 0964442318

• працівники по доГлядУ за тварина-
ми, повар для тварин, різноробочі для 
дрібних бУдівельних робіт. робота 50 
км від києва. притУлок для тварин. 
0676567098

Ав
то

сл
ес

ар
ь

Ав
то

сл
ес

ар
ь

Ав
то

сл
ес

ар
ьНа постоянную работуНа постоянную работуНа постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36



20 Середа, 15 листопада 2017www.20minut.ua БізнесБізнес

•	Спільна польсько-укр.агенція.	Візи	та	безліч	
вакансій	до	Польщі,	Чехії,	Німеччини,	Голан-
дії,	Франції.	Шукаємо	дилерів.	0674550664

• срочно работа семейной паре. пред-
почтение отдаем молодым людям, 
имеющим желание жить и работать 
заГраницей. помоГаем с докУмента-
ми, обеспечиваем жильем и питанием. 
очень хорошие Условия трУда. пиши-
те, ответим на все вопросы. вакансия 
срочная! 0961342455

• столяр-станочник майстер з ви-
Готовлення столів, лавок, садових 
меблів. з/п- доГовірна. житло надаєть-
ся. робота в київській обл. м. бровари 
0964442318

• терміново набираємо прибиральни-
ків (чоловіки та жінки) в торГові цен-
три та сУпермаркети м.києва. Графік 
роботи за домовленістю. допомоГа з 
житлом. оплата проїздУ до києва. з/
та 5000-7000 Грн./міс. 0730307424

1.2. Шукаю 

• менеджери в офіс. з/п від 5000Грн. 
0674120150

•	Охранники требуются	для	охраны	объектов	
по	Житомиру,	Киеву	и	области.	Вахта:	20/10;	
15/15.	Сутки:	1/2;	1/3.	З/п	от	180	-	250	грн	
сутки.	0674490042

•	Польща. Чехія.	 Німеччина.	 Буд-во.	
М`ясокомбінати	(птиця).	Прибирання.	Рес-
торани.	Водіі.	Візи	(шенген,	робочі,	Воєводи).	
0676705141

2. НеРухомість 
2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	Продається новий	будинок	в	м.	Бахмач	всі	
деталі	по	телефону.	0506019424,0986438132

2.11. Продам Ділянки в місті 

• сдам в арендУ земельный Участок 2 
Га, чернозем, окраина житомира (р-н 
химволокно). 0673911769

2.16. Здам в оренду 

• здаю подобово 1-кім.кв. Гаряча 
вода, кабельне тб. р-н автовокзалУ. 
0977228822,0665711000

• подобово 2-х кім. кв. ViP-класУ, 
є в р о р е м о н т ,   в   ц е н т р і   м і с та , 
250Грн/доба. виписУю докУменти. 
0665711000,0977228822

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

•	Продам, здам	в	оренду	або	обміняю	на	
квартиру	в	місті,	або	продам	будинок	в	
с.Клітчин.	Літня	кухня,	баня,	33	сот.	землі.	
Всі	умови	проживання.	Ціна	договірна.	
0673911769

3. авто 
3.1. мотоцикли, мопеди. Продам 

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

3.3. автомобілі. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок,	у	робочому	
стані,	можливо	нерозмитнених.	0687801123.

викУП АвТомобілів бУдь-яких мА-
рок, в бУдь-якомУ сТАні, Після дТП, 
не роЗмиТнені, Проблемні. дорого. 
0976484669,0635852350

к У П и м  в А ш  А в Т о м о б и л ь  н А 
выгодных для вАс Условиях, в ко-
роТкие сроки. воЗмоЖнА ПокУПкА 
кредиТных, Проблемных, После 
дТП АвТомобилей. 0962494994 
ярослАв

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, соковий цех, заг. пл. 496,5 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна,1. Дата торгів: 07.12.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №247927 (уцінено лот № 240956);

2. Комплекс, майстерня, будинок тракториста, вбиральня, будинок арт. 
скважини, колодязь, башня Рожоновського, заг.пл. 950.0 кв.м, за адресою: Жи-
томирська обл., Чуднівський р-н, с. Турчинівка, вул. Житомирська, 44а. Дата торгів: 
07.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №247941 (уцінено лот № 240966);

3. Підвальне приміщення заг. пл. 323.8 кв.м, за адресою: м. Житомир, пров. 
Червоний, 45. Дата торгів: 07.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№247953 (уцінено лот № 240453);

4. Квартира заг. пл. 192,2 кв.м, жит. пл. 99,9 кв.м, за адресою: м.Житомир, вул. 
Корольова, 48-б, кв.49. Дата торгів: 07.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №247948 (уцінено лот № 240561);

5. Приміщення лазні заг.пл. 141.4 кв.м та земельна ділянка пл. 0.0958 га, К/Н 
1822086800:02:001:0037, за адресою: Житомирський р-н, с. Станишівка, пров. Пар-
никовий, 7. Дата торгів: 07.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№247946 (уцінено лот № 240403);

6. Нежитл. приміщення, неопалювальний склад (літ. Н) заг.пл. 487.2 кв.м, за 
адресою: м. Житомир, вул. Селецька,32. Дата торгів: 07.12.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №247805;

7. Приміщення цеху товарів народного вжитку (літ. Д) заг.пл. 391.6 кв.м, за 
адресою: м. Житомир, вул. Селецька,32. Дата торгів: 07.12.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №247779;

8. Однокімнатна квартира заг. пл. 29.5 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. 
Котовського, буд.14/20, кв. 2. Дата торгів: 07.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №247481;

9. Трикімнатна квартира заг.пл. 67.62 кв.м, житл. пл. 38.9 кв.м, за адресою: 
м.Житомир, вул. Перемоги, 54, кв. 70. Дата торгів: 07.12.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №247451;

10. Житловий будинок, заг.пл. 109.1 кв.м та земельна ділянка пл. 0.25 га, К/Н 
1822084700:03:001:0041 за адресою: Житомирський р-н, с. Млинище, вул. Гагаріна,17 (Кучер 
Люби,5). Дата торгів: 11.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №248298.

•	Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	
строительство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	
50000грн.,	проживание,	страховка	оплачи-
ваются	работодателем,	авиа	в	кредит.	ПП	
Пасифик	Юниверсал	Груп	Украина,Киев,	
ул.Константиновская,	24.ЛМСПУ	АВ547342	от	
21.11.10	0444254025,0636779150,0954192926

регионАльный ПредсТАвиТель для 
рАбоТы с людьми и докУменТАми. 
оформление договоров и УслУг По 
ТериТориАльносТи. ТребовАния: По-
рядочносТь, оТвеТсТвенносТь, ПУнк-
ТУАльносТь, нАличие офисного По-
мещения, оборУдовАния (комПьюТер 
и инТернеТ обяЗАТельно). 0957762877

•	Регіон.торговий представник	по	засобах	
захисту	рослин.	Бажано	з	агрономічной	
освітой,	авто.	0675101307,www.tdatonagro.
prom.ua

•	Регіонал. дистриб`ютор	 франц.аро-
матів	Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	віль-
ний	 графік,	 75	 вариантів	 ж/ч	 запахів.	
0990140026;0989489508

•	Робота на	дому,	розсилка	рекламок.	ЗП	
4000	грн.	Замовлення	пакету	документів	
по	СМС	на	номер	0689886639,вказатиПІБ-
таадресу

ріЗноробочі ПоТрібні в м. чУднів. 
грУчкий грАфік робоТи (вАхТА). ЗА-
робіТнА ПлАТА- гіднА. деТАльнА ін-
формАція ЗА 0978003113богдАн

•	Робота у	Києві!	Потрібні	прибиральники	на	
різні	великі	об`єкти	по	Київу!	ЗП	від	4000	грн/
міс!	Житло	1400/міс.	0969620681,0991226342

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

•	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

сПільнА Польсько-УкрАїнськА Аген-
ція відкривАє віЗи до Польщі, чехії, 
лиТви. робоТА в голлАндії, німеччині, 
яехії, фрАнції. віЗи воєвУдські. шУкА-
ємо регіонАльних ПредсТАвників. 
ліц.Ав 547294 від 10.09.2010 06745506
64,0996348031,0632154039

Тре
бую

тся

Водители кат. "Е"
067-412-61-36
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кУПлю АвТо в бУдь-якомУ сТАні: ціле, 
Після дТП, ПоТребУюче ремонТУ, 
Проблемне, кредиТне, АресТовАне, 
бУдь-якої мАрки. евАкУАТор. швидко. 
0731617000,0976646575

кУПлю АвТо віТчиЗняного Або ЗА-
рУбіЖного виробницТвА. моЖливо 
Після дТП. швидко ТА дорого. 06774
59877,0632439432,0687905005

3.4. автомобілі._Знiму в оренду 

• комбайни зернозбиральні, прес-
підбирачі,  комбайни  картоплез-
биральні  іноземноГо  в-ва,  трак-
тори  мтз-80,  -82,  т-25,  доставка. 
(050)8462159,(098)6306600

3.5. с\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Комбайн "Джон	Дір-1032",	жатка	2,8м,	
трактор	7710,	180к.с,	1999р.,	плуги	оборот-
ні,	3-,	4-,	5-корпусні,	жатки	кукурудзяні	4-,	
6-,	8-рядні,	фреза	-	3м;	обприскувачі	навісні	
18-16м,	комбайни	картоплесаджальні	"Хасія",	
4-рядні	0973850784,	0935000626

комбАйни кАрТоПлеЗбирАльні 
"АннА", Прес-ПідбирАчі ріЗних мА-
рок, ТрАкТори Т-25, Т-82, ПлУги обо-
роТні, іншА с/г ТехнікА, ПольщА. 
097)4742211,(097)4742272.

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

•	Куп.токарську оснастку,	верстати,	ле-
щата,	патрони,	фрези,	свердла,	розгортки,	
плашки,	мітчики,	різці.	sky85593@gmail.com.	
0964180586

• прес-підбирачі, комбайни зернозби-
ральні, бУрякозбиральні, картоплез-
биральні та ін., можлива доставка, 
часткове кредитУвання.(050)9242613; 
www.ruStexno.com.ua, ruStexno@mail.
ru 0505158585, 0679040066

• продам комбайн Bizon z058 1997 р.в., 
після кап.ремонтУ, паливо - дт, жатка 
4-метрова, мотор однорядний 6-цилін-
дровий. знаходиться У вінницькій обл. 
торГ - в розУмних межах 0969034675, 
серГій

•	Саджалки, сівалки,	плуги,	грунтофрези,	
борони,	мінітрактори,	мотоблоки.	Запчас-
тини.	Зернодробарки,	траворізки.	Доставка	
по	Україні.	(095)0465090,(096)0465090Сайт
:agrokram.c

3.7. автозапчастини. Продам 

• аГрозапчастини до зернозбиральних 
комбайнів, обприскУвачів, косарок, 
прес-підбирачів, картоплезбиральних 
комбайнів, картоплесаджалок, копа-
чок, шини, камери. www.aGrokom.in.ua. 
(063)9628236, 0676713553,0992012978

3.8. автозапчастини. Куплю 

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

• кУплю холодильне та технолоГічне 
обладнання. 0966552655,0672658658

3.9. автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

евАкУАТор По місТУ ЖиТомирУ, об-
лАсТі ТА УкрАїні . до 4-х Тон, довЖинА 
-5 м. бУдь якА формА ЗАвАнТАЖення 
0731617000,0976646575

•	К у п .  р е т р о 	 м о т о ц и к л и , 	 з / ч :	
М72,61 ,62 ;К750;Дн іпро12,16 ;БМВ;	
Харлей;ДКВ;ТІЗ;АВО;	моделi	з	вед.коляс-
ками.	Самовивіз.	0678874018,	0669663546

• сто подарит новУю жизнь ваше-
мУ авто. мы предлаГаем:сварочные, 
рихтовочные, малярные работы, а 
также ремонт ходовой и прочее. есть 
вариант выполнения работ и авто-
запчасти в рассрочкУ! 0687860174

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	До-
ставка	а/м	ЗИЛ.	0677905739,447067

• продам  песок,  бУт,  щебень,  от-
сев,  дрова,  землю,  ГлинУ,  пере-
Гной, подшивка. доставка строй-
м ат е р и а л о в ,   в ы в о з   м У с о ра . 
0938436692,0976949302серГей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

кАміни ТА грУби мУрУємо З водяним 
ТА ПовіТряним оПАленням, ТАкоЖ 
ремонТУємо і Переробляємо грУби ТА 
кАміни. АльТернАТивне і додАТкове 
дЖерело ТеПлА до існУючої гАЗо-
вої ТА елекТро-ПАрової сисТеми. 
0674597690

4.3. інструмент будівельний. 
Продам 

•	Ленточные пилы	–	продажа	новых,	ремонт	
старых	(сварка,	заточка,	разводка).	Гарантия	
качества.	ул.	Баранова,	60.	0962461677

4.14. Зварювальне, обладнання. 
Продам 

•	Ковка та	 ковані	 елементи	 за	 гур-
товими	 ц інами, 	 дос тавка 	 по 	 вс ій	
Україні.	 (096)6406564,(044)3792466.
Сайт:KOVOSVIT.

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

4.39. опалювальне обладнання. 
Продам 

•	Котли твердопаливні	тривалого	горіння	
(виробничі,	побутові).	Тепловентилятори	
на	дровах.	Буферні	ємкості.	Виробництво,	
реалізація.	Монтаж	опалювальних	систем.	
0963966482,0957649309

6. ПослуГи 
6.5. Кредити. ломбарди 

•	Позика 10-150	тис.	грн,	15%	рiчних,	до	9	
років.	Лiцензiя	НБУ	№249	від	17.11.2011.	
Залишайте	заявку	онлайн	на	сайті	http://
kredit-market.usluga.me	або	0636630465,05
08841130,0688801302

ПоЗикА З мінімАльним ПАкеТом до-
кУменТів. ПрАцюємо З Усією УкрАї-
ною. 0992967383,0677192830

6.13. Ремонт техніки 

ремонТ холодильників, ЗАмі-
нА комПлекТУючих, ЗАПрАвкА. 
якісТь, гАрАнТія. виїЗд По облАсТі. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 
•	Економне опалення.	Тепло	за	20	коп/год.	
Економія	до	70%	на	опаленні!	Економні	
ел/радіатори,	керам.	панелі.	Вир.	Україна.	
0675236614

• 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 ста-
ровини, для власної колекції. (050)3466068

•	Куплю орден	"За	службу	Родине"	ВВ	СССР	
II	степени	-	20000грн.	Другие	награды,	ме-
дали.	(095)3961168

•	Купуємо дорого	газові	колонки,	котли,	хо-
лодильники,	морозильні	камери,	(всіх	видів),	
пральні	машини,	непрацюючі	кондиціонери,	
радіодеталі.	(096)7979775,(094)9148046,4
61046

•	Олово. Срібло.	Победіт	закуповуємо	в	будь-
якому	вигляді	дорого.	У	Харкові	та	по	Україні.	
Спектральний	аналіз	металів.	0935758088,0
660955717,0680894654

•	Постійно закуповуємо	вугілля	дерев-
не	з	твердих	та	м`яких	порід	деревини.	
0981554242

•	Постійно закуповуємо	паливні	брикети	
"Піні-Кей",	самовивезення,	упаковка	біг-бег	
або	пакети.	0981554242.

Професійний Підхід до ЖиТТєвих 
Проблем: сім`ї, діТей, шлюбУ, кохАн-
ня, сАмоТносТі, біЗнесУ. великий д/р 
нА відсТАні. 0673038478

•	Реалізуємо ємності,	резервуари,	бочки	
метал.б/в(1,5-100м3),	ресивера,	силоса,	
бункера,	авто,	ж/д	цистерни.	Викуп	Ваших.	
0680894654

• скУповУємо автокаталізатори, львів, 
оцінюємо швидко і дороГо, при опті 
5дол./кГ. e-mail: akiPer2008@yandex.
ru,  www.aVtokatalizator.com.ua. 
(098)5599922,(067)3230202

•	Холодильні пром.камери,	овочесховища,	
двері	хол.камер,	компресора,	конденсатори,	
повітряохолодж,	інше.	0671002008,lsndnepr.
com.ua

•	Швейне обладнання,	автоматизація!	Гаран-
тія,	Сервіс!	Фурнітура	з	Вашим	лого!	https://
leg-prom.com.ua	0683406542,0668377189

ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення процедури громадських слухань щодо врахування гро-

мадських інтересів під час розроблення детального плану території.
"Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гриценка, 87\а в с. Кали-
нівка Житомирського району".

Підстава для розробки ДПТ - рішення Левківської сільської ради № 548 від 27.10.2017р.
Орієнтовна площа в межах розробки ДПТ - 0.28 га.
Замовник розроблення ДПТ  - гр. Мошківський В. В.
Розробник детального плану території - ФОП Молодико Ю.В.
Оприлюднення  ДПТ та прийом пропозицій буде здійснюватись з 17 листопада 

2017р. по 26 листопада 2017р. за адресою: Житомирська область, Житомирський район, 
с. Левків, приміщення сільської ради.

Відповідальна особа за прийом пропозицій -  секретар сільської ради Остапчук І.
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Куплю авто вітчизняного або 

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

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

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

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

8. РіЗНе 
8.13. вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

•	Куплю відходи	соняшника	та	льону	(прі-
лий,	битий,	вологий),	фузу-осад	олії.	Про-
дам	макуху	соняшника,	піллети	паливні.	
(050)3233274,Андрій

кУПУємо відходи Плівки ПолієТи-
ленової, ПлАсТмАси ТА мАкУлАТУрУ. 
0505580047,447919

8.21. Знайомства. вiн пише 

•	Мужчина, 57/180/80,	работа,	квартира,	вне-
шность	в	норме,	познакомится	с	девушкой	
из	города	или	села,	желающей	иметь	детей	
и	семью,	ведущей	здоровый	образ	жизни,	
0963300124

м. 45 с млс познакомится с ж жела-
тельно с юр. образованием для с\о, 
контр. Условия, смс. тел.: 066-363-06-65

8.23. інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	
www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062

• пылесос  Starmix  iSc  ardl-1625 
ew (016498)- мощный и надёжный 
пылесос для непрерывноГо интен-
сивноГо использования в строит-ве, 
промышл-ти, цехах, мастерских. мощ-
ность 1600 в. объём контейнера 25л. 
цена 12 095 Грн. 0677884218

8.24. інше. Куплю 

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

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	
также	другую	филателистическую	продук-
цию.	Куплю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475

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

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

•	Купуємо пиломатеріали	обрізні,	необрізні	
хвойних	і	твердолистяних	порід.	Ціна	дого-
вірна.	0673911769
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Гороскоп на тиждень 15 - 21 листопада Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

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 
Маса дрібних про-

блем і перешкод у ро-
боті та кар’єрі «перепо-

внюють чашу» вашого терпіння, 
проте варто трохи зачекати – вони 
зникнуть самі.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня до-

ведеться брати на себе 
відповідальність за 
прийняття необхідних 

рішень, які вплинуть на ваше най-
ближче майбутнє. 

БЛИЗНЮКИ
Активізуйте свою ді-

яльність, керівництво це 
помітить і оцінить, ще 
й підвернеться вигідний 

підробіток. Не кричіть на коханих.
РАК
Декілька застарілих 

проблем вирішаться зо-
всім несподівано і про-
сто. Можете розрахову-

вати на гармонію у спілкуванні та 
нові враження.

ЛЕВ
На ваше кар’єрне 

зростання може пози-
тивно вплинути колега 

або діловий партнер. У вихідні 
допоможіть родичам.

ДІВА
Робота і підзаробіт-

ки можуть зажадати від 
вас додаткових зусиль, 

тому краще зосередитися на спра-
вах і добре спланувати свій час.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня най-

більш важливі для вас 
спокій і врівноваже-
ність, тож не квапте 

події. Не варто щось робити всу-
переч близьким людям.

СКОРПІОН
Улюблена робота 

додасть життєвих сил, 
ділові взаємини будуть 
спокійні й доброзич-

ливі. Вихідні проведіть з коханою 
людиною.

СТРІЛЕЦЬ
Будьте уважні на-

віть до незначних змін 
на роботі, постарайте-

ся не конфліктувати з колегами.
КОЗЕРІГ
В і д ч у є т е  п р и -

плив енергії та сил.  
У кар’єрі – явне поліп-
шення: можна чекати 

підвищення, з’являться нові 
перспективи й завдання. 

ВОДОЛІЙ
Якщо вас пригнічує 

щоденна рутина й фі-
нансова безвихідь, про-
явіть ділову та творчу 

ініціативу, зробіть щось цікаве 
та корисне.

РИБИ
Більшість життєвих 

питань цього тижня 
вирішаться спокійно 

й без напруги. І усе ж постарай-
тесь уникнути помилок та ви-
кривлень.

●● Сніжинки на 95% склада-
ються з повітря. Саме тому сніг, 
якщо він не мокрий і немає вітру, 
падає дуже повільно, зі швидкіс-
тю приблизно 0.9 км / год.

●● В Антарктиці і в деяких 
високогірних районах зустріча-
ється сніг рожевого, фіолетово-
го, червоного і жовтувато-бурого 
кольору. Цьому сприяють істо-
ти, які живуть в снігу і назива-
ються хламідомонади сніжні. 
А на каліфорнійському хребті 
Сьєрра-Невада влітку можна 
побачити «кавуновий» сніг. Він 
рожевого кольору і має запах та 
смак кавуна. 

●● Взимку сніг відбиває до 

90% сонячних променів, тим са-
мим не даючи землі прогрітися.

●● Найбільша сніжинка була 
зафіксована при снігопаді 1987 
року в Форт-Де-(Монтана, США). 
Її діаметр становив аж 38 см!

●● Час від часу виникає рід-
кісний метеорологічний фе-
номен, коли вітер скачує сніг в 
рулони. Щоб сніговий рулон по-
чав формуватися, земля повинна 
бути покрита скоринкою льоду, 
сніг має бути вологим і пухким, 
а швидкість вітру – досить вели-
кою, щоб підняти товщу снігу.

●● Через величезне розмаїття 
форм сніжинок вважається, що 

двох сніжинок з однаковим ві-
зерунком не існує.

●● Більше половини насе-
лення земної кулі ніколи не 
бачила снігу, хіба тільки на 
фотографіях.

●● Скрипіння снігу – це всьо-
го лише шум від розчавлення 
кристаликів. Скрипить сніг лише 
в мороз. А тональність скрипу 
змінюється залежно від темпе-
ратури повітря – чим міцніше 
мороз, тим вище тон скрипу.

●● На Північному полюсі сніг 
буває настільки твердим, що со-
кира при ударі по ньому дзве-
нить, немов вдарили по залізу.

цікаві факти про сніг

15
листопада

середа



вбивство 
у «Східному експресі»

Жанр: детектив, драма
"Східний експрес" – елітний поїзд, який 

з'єднує Париж і Стамбул. Тільки найбагатші 
люди можуть потрапити на нього. На рейс зі-
бралося кілька абсолютно незнайомих людей. 
Через жахливий снігопад рух поїзда виявився 
неможливим десь у глушині Югославії. Тепер 
пасажири повинні провести разом кілька 
днів. Ситуацію погіршує ще те, що на поїзді 
вбили людину... Тепер кожен із 13 пасажирів є 
підозрюваним у цьому злочині. Розслідувати 
справу викликається Еркюль Пуаро. 

клаустрофобія
Жанр: трилер
На тридцятий день народження свого 

хлопця Тайлера Крістін вирішила зробити 
йому незвичайний подарунок: одна година 
в квест-кімнаті "Клаустрофобія" разом із 
їх чотирма друзями. Все здається досить 
простим: треба лише вирішувати цікаві 
завдання, щоб просуватися до кінця квесту 
і вибратися із замкнених кімнат. І це було 
весело до того моменту, поки не пропала 
Крістін. Через деякий час друзі бачать ді-
вчину абсолютно голою за ґратами на екра-
ні. Їм треба встигнути вирішити завдання за 
зазначений час, щоб врятувати її. 

маленький вампір
Жанр: мультфільм, сімейний
Тоні – звичайний 13-річний хлопчик. Він 

шаленіє від вампірів, старовинних замків 
і темних історій. Одного разу він разом із 
батьками змушений залишитися на ніч в 
одному маєтку далеко за межами міста. Для 
тата й мами це просто незвичайне місце для 
ночівлі, але Тоні вірить, що саме тут можуть 
бути вампіри. І передчуття не підводить хлоп-
чика – він зустрічає свого ровесника-вампіра 
Рудольфа. Монстр показує Тоні світ таким, 
яким люди його не бачать. Але Рудольфа і 
його сім'ю переслідує жахливий мисливець 
на вампірів, який мріє винищити їх всіх

Тор: раґнарок
Жанр: пригоди, фантастика
Головний герой – безстрашний син бога і 

правителя Асгарда Одіна Тор (Кріс Хемс-
ворт). Над Асґардом нависла смертельна 
загроза – Раґнарок, місто може бути по-
вністю знищене. Вогняний демон Суртур 
має справдити давнє пророцтво і після 
останньої сутички дев’ять світів зникнуть. 
Тому найсильніший з його воїнів Тор, за-
ручившись підтримкою свого товариша мо-
гутнього Халка, повинен зупинити неминучу 
загибель власної планети і всієї цивілізації. 
І було б дивно, якби цьому не спробував 
перешкодити його зведений брат Локі. 

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

«ЖІНКА в Style JAZZ»
18 листопада

Початок о 19.00

«ХІД КОНЕМ»
18 листопада

Початок о 12.00

«ЛЕСЯ ТА ВЕДМІДЬ»
19 листопада

Початок об 12.00 та 14.00

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

(067) 510-50-75Телефонуйте

ЖУРНАЛІСТА
запрошуємо на роботу

У редакцію газети «20 хвилин»

ВИМОГИ:
• вища (незакінчена вища) профільна або філологічна освіта;
• творчий підхід до поставлених задач;
• ініціативність;
• вміння шукати потрібну інформацію;
• аналітичне мислення;
• грамотність;
• досвід роботи на аналогічній посаді вітається, але не обов`язковий.


