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Жорстоке вбивство:

У Житомирі суд виправдав
єдиного обвинуваченого у
вбивстві Олександра Жадька
Житомирський районний суд виправдав
обвинуваченого у навмисному вбивстві
Олександра Жадька – Володимира Довгалюка. Своєю чергою, прокурор та адвокат потерпілих не згодні з вироком суду
та вважають його рішення хибним, тому
будуть його оскаржувати у вищих судах
с. 7

ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас
час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення «Nulltarif»*
акційна металева або пластикова оправа за
500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Komplettpreis»*
акційна металева або пластикова оправа за
4500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Einstiegspreis»*
колекційна металева або пластикова оправа
за 19900 грн, німецькі стандартні лінзи

000 грн
9500 грн
19500 грн
39500 грн

Другі коригуючі або сонцезахисні окуляри в чеку за півціни*.
*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 31.12.2017 р.

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01

www.fielmann.ua
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Новини

На єдиній пішохідній вулиці
У Житомирі
Житомира запрацювали
обікрали
перші боларди
пішохідний міст
Алла Гетьман

У суботу, 18 листопада, преставники
КП «УАШ» провели
пуско-налагоджувальні роботи з підключення до мережі
болардів.

Аліна Бойко

Підвісний міст, що
над Тетеревом, залишився без кольорового освітлення
У житомирському парку викрали світлодіодні пристрої для
кольорової ілюмінації та кабелі
до камер відеоспостереження. Про
це на своїй сторінці у Facebook
написав головний архітектор Жи-

томира Юрій Безбородов.
«З приводу покращення життя
містян та концепції комфортного
міста. Наразі об’єми вандалізму
вражають непідготовлену психіку. Маленький штрих до картини.
Блок управління кольорового освітлення пішохідного моста вирізали.
Різали системно, не за один раз.
Буде у якогось нічного закладу нова
цвєтомузика», – написав він.
Нагадаємо, нове освітлення на
мосту облаштували у грудні минулого року, уся система обійшлась
міському бюджету майже у 180
тисяч гривень.

Житомир – на 5 місці
за результатами ЗНО
серед обласних центрів
Аліна Бойко

Житомирські випускники своїми
досягненнями під час
ЗНО-2017 «обійшли»
такі великі міста як
Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя та Харків.
Житомиру вдалося потрапити до ТОП-10 областей у загальному рейтингу серед загальноосвітніх шкіл України і зайняти
5-те місце за підсумками здачі
ЗНО серед обласних центрів.
Про це повідомив начальник
управління освіти міської ради
Валентин Орендарчук під час
засідання виконавчого комітету
«У минулому році не було офіційного рейтингу Міністерства

освіти України. В цьому є офіційний рейтинг Міносвіти: Житомир
займає п’яте місце в Україні серед
обласних центрів. На першому
місці – Львів, потім – Київ, Тернопіль, Вінниця і Житомир, на
останньому місці – Миколаїв.
Минулого року Житомирська область займала 19 місце», – розповів
Валентин Орендарчук.
За словами заступника міського голови Матвія Хренова,
цьогорічні результати по ПТУ
«відняли» від загального результату, тому 5 місце у загальноукраїнському рейтингу – заслуга
виключно міська.
Н а г а д а є мо, ц ь ог о р ок у
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднював
рейтинг шкіл за результатами
ЗНО з української мови та літератури. Й найкращий результат
серед закладів Житомира був у
міського ліцею при Житомирському державному технологічному університеті.

«Зараз вже підключили та підняли боларди з боку вулиці Лятошинського. Також до електричної
мережі підключено боларди з
боку Київської. Щодо підключення з вул. В. Бердичівської, то
це питання часу. Така ж ситуація
з вулицею з боку Скороульського,
зараз боларди там опущені. Усі
підприємці, які здійснюють діяльність на Михайлівській, попереджені, що боларди будуть підняті.
Тому їм потрібно робити підвіз
товарів або з 23.00 до 8.00 ранку,
їм будуть видані пульти керування
на підйом та опускання болардів, а
у інший час вони повині використовувати візки, тачки тощо, щоб
підвозити товар по пішохідній
зоні», – розповів головний архі-

тектор міста Юрій Безбородов.
За словами Юрія Безбородова,
для отримання пультів керування
болардами з підприємцями будуть укладені спеціальні угоди.
І якщо вони порушуватимуть
умови договору, наприклад, знехтують часовими обмеженнями,
то нестимуть відповідальність,
передбачену у пунктах документу.
Також незабаром на майдані
Соборному та розі вулиць Михайлівської - Київської будуть встановлені додаткові антипаркувальні
полусфери.
«Ці полусфери планують встановити на тротуарах, щоб машини
не паркувались на новій плитці,

яку нещодавно поклали. Це – проблема, тому що мастило з автомоблів тече на плитку, його потім не
можна відміти», – наголосив директор КП «ЖУАШ» Сергій Янушевич.
Довідково
Болард – це автоматичний пристрій, призначений для обмеження
в’їзду транспортних засобів, або
резервування місць для паркування. Іншими словами, боларди – це
протитаранні висувні стовпи, дорожні бар’єри, які вмонтовуються
в дорожнє полотно, і (після отримання сигналу з пульта), перекривають проїжджу частину завдяки
наявності висувного елемента циліндричної форми.

У Житомирі порахують
кількість дитячих
і спортивних майданчиків
Аліна Бойко

Члени виконкому
15 листопада підняли
питання щодо технічної інвентаризацї
дитячих майданчиків
у місті Житомирі.
На черговому засіданні виконавчого комітету під час обговорення
питання щодо передачі на баланс
міського культурно-спортивного
центру майданчика по вулиці
Шевченка, що був встановлений в
рамках реалізації проекту бюджету участі, було прийнято рішення,
що через місяць члени виконкому
заслухають інформацію про технічний стан дитячих і спортивних
майданчиків у Житомирі.
Член виконкому Руслан Годований запропонував провести

інвентаризацію усіх дитячих майданчиків за останні п’ять років. «Потрібен звіт у цифрах: скільки виділено коштів, скільки конструкцій
встановлено чи навпаки списано.
Даємо місяць на підготовку звіту,
після заслухаємо доповідь на засіданні », — сказав Руслан Годований.

Нага даємо: необх і д ніс ть
проведення такої інвентаризації
зумовлена неналежним станом
багатьох із цих об’єктів, які не
закріплені за жодним територіально наближеним до такого
майданчику підприємством, організацією чи ОСББ.
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САЛОН КРАСИ

ЖАЛЮЗІ

РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

ВІТАЄ УСІХ З
НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ
ТА ДАРУЄ ЗНИЖКУ

ВАСТО
захисні
тканинні

Римські штори

вул. М.Грушевського, 25, к. 31
(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

www.vasto.com.ua

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.
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 документов, 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 недвижимости. 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.

Более подробная информация: 098 526-76-63, 098 31-000-31
Офис Житомирского Регионального Отделения АСНУ: ул.Победы 10, оф.311, 097-79-55-877, 063-425-42-22

на послуги манікюру
та перукаря
САЛОН КРАСИ

-10%

вул. Київська, 11
(0412) 22-37-58
(073) 021-30-19, (068) 862-72-26

Виріжте даного купона для отримання знижки

Знижка діє з 20.12 по 31.12.2017 р.

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

Львівська компанія через
російський банк продасть
житомирську землю
На сесії міської ради 9 листопада
депутати вирішили продати з аукціону комунальну земельну ділянку
площею 24,6 га, при цьому початкову
ціну аукціону зменшили на 10 мільйонів – із 35 млн грн до 25 млн грн.
В серпні міський голова заявляв,
що добудовувати ці очисні споруди
немає сенсу, що цю ділянку потрібно продати, і місто зможе отримати
близько 40 млн грн.
Виникає запитання, чому, якщо у
серпні йшла мова про 40 млн грн,
початкова ціна становить лише 25
млн? Логіка, що таким чином буде
більше учасників торгів у цьому випадку не спрацьовує. Адже якщо
місто планує отримати 40 млн грн,
то початкова ціна у 35 млн не має
злякати реальних покупців, які спроможні заплатити такі кошти.
Вже 17 листопада на сайті міської
ради було розміщено інформацію
про проведення земельних торгів.
Проводити їх буде львівська компанія
ПП «Фірма «СОМГІЗ».
Невже у Житомирі немає місцевих компаній, які можуть провести
аукціон?
ПП «Фірма «СОМГІЗ» була помічена в декількох земельних скандалах. У 2017 році у Волинській області
розгорівся скандал, де фігурувала
«Фірма СОМГІЗ», щодо дерибану та
продажу землі за сприяння «Держгеокадастру» та монопольного права
наближених фірм щодо виготовлення земельних документів.
Продаж землі буде здійснюватися
через російський банк
Для участі в земельному аукціоні
необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі 1,25 млн грн на рахунок
«Фірма «СОМГІЗ» у ПАТ «ВіЕс Банк»,
який підконтрольний Російській Федерації, адже 99,92 % акцій банку
належать ПАТ «СберБанк Росії» РФ.
На третьому році війни та військової
агресії з боку РФ, на продажі житомирської землі відсотки та комісію за
послуги заробить російський банк.
Для мене цілком очевидно, що
неприпустимо здійснювати продаж
комунальної землі через банк, підконтрольний країні-агресору. Міська
влада має або змінити виконавця
земельного аукціону, або поставити
жорстку вимогу здійснювати фінансові операції у вітчизняних банках
без «російського сліду».
На основі тієї інформації, яка наразі
є, уся ця історія з продажем землі виглядає досить підозрілою, і схожа на
схему продажу ділянки під наперед
визначеного конкретного покупця.

Місто
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Зима «на носі»: чи готові
житомирські комунальники
до снігопадів
Аліна Бойко

Досвід попередніх
років показує, що для
міської влади рясні
снігопади в листопаді,
а то й у грудні здебільшого ставали повною
несподіванкою, до якої
та була не готова. Як
наслідок – ціла купа
нарікань і від водіїв,
які не могли проїхати
заметеними шляхами,
і від пішоходів – через
нерозчищені тротуари.
У листопаді минулого року снігозбиральна техніка і комунальники міста не встигали чистити
снігові замети. Транспорт ламався, застрягаючи в сніговій «каші»,
тому частина житомирян змушені

були діставатися на роботу пішки.
Думаю, що неочікувану снігову навалу пам’ятають усі житомиряни,
котрих зранку застала ця негода.
Що ж на нас очікує цього року –
поки невідомо, але якщо вірити
прогнозу погоди, то з наступного
тижня піде сніг.
Якщо ж днями захурделить,
то, за словами начальника КП
«ЖУАШ» Сергія Янушевича,
управління міста напоготові рятувати дороги міста. Підприємство
заготовило 8 тис. тон пісково-сольової суміші, з яких 1 тис. солі та
близько 7 тис. піску.
Якщо з піском та сіллю все
більш-менш зрозуміло, то згадаємо про реагент (бішофіт), який
на початку 2017 р. житомирські
комунальники випробували для
очистки доріг від снігу. На його закупівлю за тендером з міського бюджету було виділено майже 2 млн
грн, на його результати очікуються
на початку грудня, звідси виникає
запитання: а чи не запізно?
Є й позитивні сторони в роботі
комунальників міста: наразі напоготові велика техніка, яка і буде

прибирати сніг, аби не утворювалися крижані вали на тротуарах
та на зупинках. Для розчищення
автошляхів та тротуарів міська влада виділила 16,5 мільйонів гривень,
які пішли на закупівлю сучасної
техніки для підприємства. Позаяк
та техніка, що була, не лише застаріла, а й подекуди не є придатною
для використання.
Цього року у Житомирі розробили 5 головних маршрутів,
за якими і будуть проводити
снігоприбиральні роботи на вулицях міста.
«Ми розділили місто на 5 частин. Зупинки мають бути розчи-

щені на 20-25 метрів в обидва боки
від місця, де збираються люди.
До того, цьогоріч створять «групу
швидкого реагування» з 10 людей ,
яка оперативно розчищатиме проблемні місця від снігової негоди
за допомогою мотоблоків», – розповів начальник «ЖУАШ» Сергій
Янушевич.
Окрім доріг і тротуарів, комунальники звернули увагу на проблему нависаючих бурульок. Цієї
зими їх збиватимуть за допомогою
спеціальної техніки – машини JCB.
Чи дійсно комунальні служби
міста готові до зимових колапсів –
покажуть перші снігові замети.

Житомирські патрульні майже
повністю готові до зими, втім
автомобілі потребують ремонту
Алла Гетьман

Патрульні Житомира недноразово
зверталися до водіїв
з нагадуваннями з
приводу заміни літніх шин на зимові. А
от чи готові вони до
зими самі – цікавилися журналісти «20
хвилин».
З 12 жовтня автомобілі копів
повністю «перевзули» на зимові
шини та провели інші необхідні
дії (поміняли тосол тощо). Однак
деякі автомобілі потребують ремонту. Про це журналістам «20
хвилин» повідомив т.в.о. старшого інспектора прес-служби
патрульної поліції Житомира
Ігор Іванюк.

«З 24 листопада наш департамент планує підписати договір з управлінням транспорту,
а саме станцією техобслуговування щодо ремонту поліцейських автомобілів. Здебільшого
ремонтуватимуть ходову частину транспортного засобу, адже
автомобілі прцюють 24 години
на добу, і з часом їх технічні властивості руйнуються. Пов’язано це
зі станом покриття доріг (вибоїни
і т. д.)», – розповів Ігор Іванюк.
Ремонтуватимуть автомобілі почергово, тому на роботу
патрульних це ніяк не вплине.
«Машини ремонтуватимуться по
черзі, у нас на базі також є запасні
автомобілі, тому робота патрульних буде у звичному режимі», –
сказав поліцейський.
Усі ремонтні роботи будуть
проходити коштом департаменту патрульної поліції. «Ці
всі роботи будуть проводитись
за кошти департаменту, тобто
бюджетні. Також за необхідності можуть виділятить кошти з
міського та обласного бюджету.

Патрульна поліція до зими готова, у нас ще з минулого року
залишились ланцюги, які допомагають автомобілям, що застрягають в сугробах», – зазначив
Ігор Іванюк.
Нагадаємо, минулого року
з міської казни було виділено
не тільки кошти на потреби

патрульних, а й 200 тисяч грн –
міському відділу Національної
поліції, пояснюючи це тим, що у
них і так низька заробітна плата,
то хоча б можна покращити умови, у яких вони працюють. Деякі
депутати обурювались, адже це
обов’язок держави – фінансувати
поліцію.
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Вихід з піке:
чи стане 2018-й роком
економічного зростання?

У середині листопада Міжнародне
рейтингове агентство Standard & Рoor’ s
опублікувало прогноз
щодо зростання української економіки.
Згідно з розрахунками аналітиків, за
підсумками 2017 року
економіка України
зросте на 2,2%.
Висновки агентства базуються
на низці економічних показників,
зокрема, рівні інфляції, обсягах інвестицій і курсі національної валюти. Порівнявши прогнози західних
аналітиків із розрахунками українського уряду, Центр громадського
моніторингу та контролю з’ясував
головні економічні підсумки цього
року та прогнози на наступний.

Врятувати економіку

У 2014 році українська економіка опинилася у стані глибокої
рецесії. Суттєве погіршення економічної ситуації було зумовлене
веденням військових дій на сході
та зниженням промислового виробництва. За даними Державної
служби статистики, у 2014 році
реальний валовий внутрішній
продукт (ВВП) України впав на
6,8%. Впоратися з шоком вдалося
тільки в 2016 році, коли українські
експортери змогли переорієнтуватися на західні ринки.
Експерти вважають, що головну роль у відновленні економіки
зіграло проведення низки реформ.
Зокрема, запровадження системи
електронних закупівель ProZorro,
яка дозволила державі зекономити понад 50 млн грн у 2016 році.
Державні підприємства та органи
влади почали проводити всі державні тендери лише в електро-

нному вигляді. Не менш важливим стало очищення банківської
системи від неплатоспроможних
банків, внаслідок якого відбувалась
докапіталізація банків, і в Україну
надійшло $3,1 млрд прямих іноземних інвестицій.
На думку юриста Володимира
Павленка, економічне зростання
не було б можливим і без запуску
судової реформи, яка дає надію на
збільшення довіри іноземних інвесторів. Адже відсутність ефективного
судового захисту бізнесу є однією з
причин низької інвестиційної привабливості будь-якої країни.
«Жодній країні світу не вдавалося рухатися одночасно двома
шляхами: протидіяти зовнішній
агресії і впроваджувати реформи.
Україна це робить щодня. Нам вже
вдалося створити фундамент і стати
на шлях розвитку. І зараз українська
економіка демонструє тенденцію до
зростання», – зазначив український
Президент Петро Порошенко на
конференції, організованій компанією McKinsey & Company.
Слова Президента підтверджує й офіційна статистика. За
даними Держстату, реальний ВВП
у 2017 року зріс на 2,1% відносно
минулого року, міжнародна торгівля на 25%, зокрема, товарообіг
з ЄС – на 31%, а роздрібна торгівля – на 8,8%. Водночас інфляція
складала лише 10,2%, яку можна
оцінити як помірну.
«Підтримку економіці надає
внутрішній інвестиційний і споживчий попит, який відновлюється більш швидкими темпами, ніж
ми очікували. Зокрема, активне
зростання будівельних робіт на
25% у першому півріччі вказує на
активну інвестиційну діяльність.
Це вище наших очікувань», – зауважує головний економіст Dragon
Capital Олена Бєлан.

Перспективи зростання

Український уряд заклав у державний бюджет на 2018 рік досить
оптимістичні показники. Чинов-

ники прогнозують економіці зростання на рівні 3%, що приведе до
збільшення виробництва на 400
млрд грн і зростання Фонду оплати праці на рівні 100 млрд грн.
Водночас, міжнародні фінансові спостерігачі більш стримані
в своїх оцінках. За прогнозами
агентства Standard & Рoor’s, зростання реального ВВП України у
2018 році коливатиметься на рівні
2,9%. І хоча в агентстві відзначають поліпшення ситуації на ринку
праці та підвищення мінімальної
зарплати до 3200 гривень, певне
занепокоєння викликає рівень
інфляції. Згідно з розрахунками,
наступного року він коливатиметься близько 8,7%, однак ще
може зрости.
Досить оптимістичні оцінки
міжнародні аналітики висловлюють щодо подальшого курсу
української валюти. За прогнозами
агентства Standard & Рoor’s, ситуація з валютою в Україні повинна
остаточно стабілізуватись, і протягом 2018-го курс гривні не перевищуватиме 27,3 гривень за долар.
Звісно, для відчутного поліпшення життя необхідні ще більш
високі темпи економічного зростання, а значить – більше реформ.
Міжнародні спостерігачі зазначають, що наразі для України важливим залишається ухвалення нового
приватизаційного законодавства.
За словами заступника Міністра
економічного розвитку і торгівлі
Максима Нефьодова, приватизація збиткових держпідприємств
здатна принести українському
бюджету прибуток у 22 млрд грн.
Крім того, на думку економістів,
велику користь для економіки принесе запуск ринку землі, оскільки
може відкрити нові можливості
для українського бізнесу.
«Для мене питання земельної
реформи є не лише питанням економічного розвитку, але й звільнення потенціалу України. Якщо
цю проблему відкласти на потім,
то ваша країна втратить шанс для
розвитку», – зауважує голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі
Аджунер.
Проводити реформи в період
економічної нестабільності вкрай
непросто. Але, як зазначає Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер, війна
використовує нашу слабкість, а
реформи, навпаки, роблять нас
сильнішими. Тож 2018-й цілком
може стати роком економічного
зростання, за умови, що Україна
спрямує зусилля на подальше
проведення реформ.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю

Економіка
Комунальне підприємство
«Агенція з питань регіонального розвитку»
Житомирської обласної ради оголошує про
намір передати нерухоме майно в оренду
1. Інформація про об'єкт оренди, що перебуває на балансі комунальної установи «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня»
Житомирської обласної ради, нежиле приміщення на другому
поверсі в будівлі за адресою: Житомирський р-н, с. Станишівка,
шосе Сквирське, 6, загальна площа 29,07 кв.м, розрахункова орендна
плата – 16 грн. 19 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.10.17),
цільове призначення – розміщення аптеки, що реалізує готові ліки.
2. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення на
першому поверсі будівлі лікарняного корпусу №2, що перебуває
на балансі комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім.
О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради за адресою:
м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3, загальна площа 19,70 кв.м,
розрахункова орендна плата – 31 грн. 79 коп. за 1 кв.м у місяць
(без ПДВ, станом на 02.11.17), цільове призначення – розміщення
аптеки, що реалізує готові ліки.
3. Інформація про об'єкт оренди: нежилі приміщення, що перебувають на балансі комунального підприємства "Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І.А.Кочерги"
Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 6, загальна площа 73,60 кв.м, розрахункова орендна
плата – 19 грн. 72 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.10.17),
цільове призначення – розміщення суб'єкту господарювання, що
здійснює виробництво товарів, крім товарів підакцизної групи.
4. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі
комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.
4.1. Нежиле приміщення на другому поверсі в будівлі за адресою:
м. Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 12, загальна площа 43,40 кв.м,
розрахункова орендна плата – 73 грн. 29 коп. за 1 кв.м у місяць (без
ПДВ, станом на 31.10.17), цільове призначення – розміщення офісу.
4.2. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир,
майдан Польовий, 8, загальна площа 4,90 кв.м, розрахункова орендна
плата – 32 грн. 76 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.10.17),
цільове призначення – розміщення торговельного об'єкту з продажу
поліграфічної продукції та канцтоварів.
Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 6 грудня
2017 року включно за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П.
Корольова, 12, кім. 209.
Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати
за тел. 47-30-81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує
конкурс на право оренди вказаних об'єктів оренди.

Не будьте
байдужими:

житомирянин потребує
вашої допомоги
Житомирянин Микола Романюк потребує термінової операції на серці.
До редакції «20 хвилин» звернувся Микола Миколайович Романюк із проханням допомогти у зборі коштів для проведення
операції – протезування аортального клапану.
Микола Романюк народився у 1965 році, працює охоронцем
водно-веслувальної бази КДЮСШ ФСТ «Спартак», інвалід ІІІ групи.
Микола Миколайович отримав консультативний висновок
№5786 від Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.
М.М.Амосова НАМН України з рекомендацією протезування
аортального клапану в умовах стаціонару.
Для проведення операції потрібні великі кошти – близько
100 тис. грн з урахуванням реабілітації. Микола Романюк звертається
до небайдужих людей із проханням надати посильну допомогу
і буде безмежно вдячний кожному, хто зголоситься допомогти.
Розрахунковий рахунок: 4149499106730201 на ім’я Романюка
Миколи Миколайовича.
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ВОДІЯ
Леонід
Громік,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Якщо «мерзне»
автомобіль

(продовження теми)
Спілкуючись з приводу того, чи потрібно надавати допомогу водіям,
які могли, але вчасно не підготували
автомобіль до зимового, морозного
періоду, виявляється чисто український
менталітет – потрібно. Так, в особливих умовах – згоден, але сусід поряд з
гаражем, який постійно стверджував:
«Переживу», а зараз волає про допомогу – ні. Нехай кожен залишиться при
своїй думці про мене, але чому я повинен псувати своє авто, компенсуючи
його недбалість і лінь?
Етап підготовки завершений, і ви починаєте буксирування автомобіля, який
не бажає працювати. Відпускаючи поступово зчеплення, мій автомобіль чекає
руху, але не так сталось, як бажалось.
«Хворий» автомобіль не бажає рухатись, а мій «залізний друг» тужиться,
але можливості не завжди співпадають
з бажаннями. Будову зчеплення знає
кожен, і коли з’являється спочатку запах,
потім сморід і дим, тут вже думка не про
підопічного, а про близьке і рідне: «Де
ти на мою голову взявся?». Автомобіль
сусіда завів, він з вдячністю посміхнувся
і поїхав, а чи здогадуєтесь ви, чого варта
його посмішка порівняно з проблемами,
які виникли у вас? І у автомобіля, який
запускали на «галстуці». Примусовий
його запуск в першу чергу згубно впливає і створює проблеми з клапанами і
ременем газорозподільного механізму.
Можуть виникнути і проблеми з коробкою перемикань передач. Швидкість
руху на «галстуці» і передачі (2-а,3-я) не
зразу співпадуть, і тоді шестерні КПП або
ламають вал, на який вони «посаджені»,
або ламаються «зуби» шестерні. Впливає
запуск на «галстуці» і на зчеплення автомобіля, який «буксирують», результати
аналогічні тим, які має той, хто тягне.
За відсутності сторонньої допомоги,
коли ви самостійно намагаєтесь «запустити» двигун зі штовхачами (можливо
самостійно), необхідно пам’ятати:
• Штовхати автомобіль з боку водія з
обов’язково відкритими дверима для
швидкої можливості вскочити в нього.
• Педаль зчеплення відпускається різко, а не плавно
• Під час прокручування двигуна
педаль акселератора вижимається до
підлоги, і в момент, коли автомобіль
заведеться, буде різкий рух вперед. Потурбуйтесь про людей і інші перешкоди.
В інструкціях до будь-якого авто немає
вказівок про його запуск із «галстука» чи
за допомогою штовхачів! Тож потурбуйтесь завчасно, щоб такі проблеми не виникали. Щодо проблем запуску дизелів
у зимовий час –в іншому номері газети.
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Монетизація пільг: що потрібно
знати кожному українцеві
Алла Гетьман

Верховна Рада 9
листопада прийняла законопроект про
житлово-комунальні
послуги, який врегульовує відносини між
постачальниками та
споживачами комунальних послуг, визначає правила обліку їх
споживання у багатоквартирному будинку,
та вводить монетизацію субсидій – виплату
комунальних субсидій
українцям реальними
коштами.
Разом з тим уряд схвалив монетизацію субсидій на рівні підприємств ТКЕ з січня наступного року.
Фахівець програм з європейської інтеграції Dixi Group Денис
Назаренко розповів про те, як
узгоджуватимуться між собою
ці два види монетизації, якими
будуть подальші кроки уряду у
цьому напрямку і чи призведе
монетизація до скорочення кількості субсидіантів.
Спеціаліст переконаний –
монетизація реально спонукатиме споживачів економити
енергоресурси.
«На сьогодні комунальні субсидії отримують близько 60% домогосподарств. Якщо ціна на газ
підвищиться, кількість субсиді-

янтів зросте», – розповів Денис
Назаренко.
Як узгоджуватимуться
між собою два види монетизації – на рівні домогосподарства
і на рівні підприємств ТКЕ?
Законопроект прийнято парламентом, але поки він не підписаний ані спікером, ані Президентом.
Ознайомитися з остаточним варіантом наразі неможливо, а судячи з
історії його прийняття та кількості
правок – кінцевий текст може відрізнятися від опублікованого на
сайті парламенту проекту.
У випадку з нормою щодо
монетизації йдеться про виплату
комунальних пільг та субсидій у
грошовій формі споживачу комунальних послуг. Це означає, що після набрання цією статтею сили ми
уже не повернемось до формату виплат на користь підприємств ТКЕ.
Монетизація на рівні підприємств
буде перехідним етапом до монетизації на рівні домогосподарств.
Коли можна чекати на
монетизацію?
Норма про монетизацію субсидій на рівні споживачів починає
діяти з 1 січня 2019 року. Таким чином, у Кабміну є ще приблизно 13
місяців для того, щоб розробити
відповідний порядок проведення
розрахунків, підготуватися до запровадження цільової моделі.
Ймовірно, перехід з 1 січня
2018 року на прямі розрахунки
держказначейства з надавачами
комунальних послуг дозволить відпрацювати новий формат фінансових відносин перед переходом на
наступний етап.
Чи можна чекати на скорочення кількості субсидіянтів
у результаті монетизації?
Сьогодні субсидії отримують

приблизно 60% домогосподарств
в країні.
Фахівець переконаний, якщо
ціну на газ для населення буде
підвищено, потреба у підтримці
найменш захищених споживачів
зростатиме. У такому випадку
кількість субсидіянтів збільшиться. Водночас, до цього часу мають
покращитися підходи до верифікації отримувачів.
Ви зараз про зміну критеріїв для тих, хто зможе отримувати субсидії. Що це дасть?
Це дозволить відсіяти тих,
хто користується підтримкою
безпідставно.
«Справа в тому, що отримати
субсидію достатньо легко, і органи соціального захисту не мають
ресурсів для ретельної перевірки
усіх заявників. Вже зараз пропонуються покращення у цій сфері, але
далі пропозицій процес поки що
не рухається», – сказав спеціаліст.
Також, сама по собі монетизація реально спонукатиме споживачів економити енергоресурси та
вкладати гроші у заходи з енергоефективності, адже це буде дійсно
вигідно. Інвестиції у енергоефективне обладнання дозволить значно зменшити обсяги споживання,

що з одного боку скоротить прямі
витрати на «комуналку», а з іншого – економія дозволить отримати
невикористану частину призначеної субсидії «живими» грошима.
Яких кроків чекати від
уряду у цьому напрямку?
За словами Дениса Назаренка,
дуже ймовірно, що уряд закладе
додаткові стимули для енергоефективності – наприклад, встановить
обмеження (невикористані суми
субсидій можна буде витрачати
тільки на подальше утеплення).
Окрім того, Кабмін може почати
поступово зменшувати обсяг державної допомоги, і у перспективі її
не вистачатиме для покриття високого рівня споживання.
Загалом, оптимізація надання
субсидій – це вкрай нагальне питання. Таким воно і залишатиметься
у середньостроковій перспективі,
адже право на отримання субсидії
на загальних підставах втрачає той
споживач, який різко збільшує свої
доходи та/або суттєво зменшує витрати на «комуналку». Настання
обох факторів вже найближчим
часом, на жаль, очікувати не варто.
Матеріал підготований
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector»

Як докупити страховий стаж
для призначення пенсії
З жовтня 2017 року
вступив в дію Закон
України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій», яким
внесено низку змін
щодо визначення
права на пенсію.
Всі ці зміни стосуються не
лише пенсіонерів, а й інших громадян України не пенсійного віку.
Після досягнення 60 річного
віку, починаючи з 01 січня 2028

року, для набуття права на пенсійні виплати необхідно мати 35
років страхового стажу.
«На жаль, реалії нашого життя не завжди дають можливість
заробити відповідний страховий
стаж. Відповідно до законодавства, ще з 2004 року передбачена добровільна участь осіб у
системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування. Громадяни, які не належать до кола застрахованих осіб,
можуть, звернувшись до органів
фіскальної служби, укласти договір добровільного страхування
у системі загальнообов’язкового
соціального страхування. І таким
чином докупити той страховий
стаж, якого не вистачає», – ін-

формує начальник головного
управління Пенсійного фонду
України в Житомирській області
Іван Заінчковський.
За умовами договору особа
зобов’язується щомісячно сплачувати єдиний соціальний внесок. Може бути передбачено і
здійснення одноразової сплати
за попередні періоди.
Розмір сплати єдиного внеску
за кожний місяць не може бути
менше за мінімальний страховий
внесок і більше за суму єдиного
внеску, обчисленого виходячи з
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладання договору.
Здійснена добровільна доплата дає право на зарахуван-

ня лише загального страхового
стажу. Не можливо здійснити
добровільну доплату спеціального стажу, наприклад, шахтаря,
металурга, вчителя чи лікаря.
Крім того, починаючи з 01
січня 2018 року сума сплати
єдиного внеску за договорами
при одноразовій сплаті за кожен
місяць не може бути меншою за
мінімальний страховий внесок
на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2.
Тобто, якщо у листопаді 2017
року місячна сплата складає 704
грн (3200*22%), то за умов збереження мінімальної заробітної
плати на цьому рівні у січні 2018
року місячна сплата складатиме
1408 грн (3200 * 22% * 2).
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Жорстоке вбивство: У Житомирі суд
виправдав єдиного обвинуваченого
у вбивстві Олександра Жадька
Алла Гетьман

Суд у справі жорстокого вбивства
43-річного Олександра Жадька, якого
знайшли з десятком
ножових поранень,
тривав більше трьох
років.
Олександр Жадько проживав у селі Зарічани, де у 2014 р.
чоловіка було жорстоко вбито.
На його тілі судмедексперти нарахували 11 ножових ран, з яких
три були проникаючими (спина,
серце, шия), від яких і настала
смерть. Єдиним підозрюваним
у вбивстві був 30-річний мешканець Житомирської області
Володимир Довгалюк, який має
впливових родичів у правоохоронних органах. Майже два місяці він знаходився під вартою,
втім 26 вересня 2014 р. суддя Корольвського райсуду Житомира
Рожкова ухвалила рішення відпустити його під заставу у 200
тисяч гривень.
Відтак судовий процес тягнувся, досліджувалася доказова
база сторін. У вересні 2015 р. суд
задовільняє клопотання прокурора про призначення додаткової експертизи відеодоказу у
справі вбивства Жадька, який
надала сторона обвинуваченого,
та відправляє його на експертизу в державну установу. Адже на
попередньому засіданні виявилось, що експерт, який проводив
дану експертизу, отримав доказ
на накопичувачі без упаковки та
у відкритому вигляді. Тому не є
виключенням, що час відеодоказу міг бути змінений. Також
одним з порушення було те, що
у період проведення експертизи особи, які її проводили, не
були працівниками державної
експертної установи та не мали
законного права проводити дану
експертизу.
На даному судовому засіданні також були повторно заявлені
свідки, які знову переглядали
матеріал з камер відеоспостереження та впізнавали людину,
яка слідкувала за Олександром
Жадьком з Житомира до Зарічан
та тікала з двору жертви, при
цьому ховаючи в синьому пакеті
предмет, схожий на ніж. На що
вони знову підтвердили, що це

одна і та ж особа.
Як стверджували родичі загиблого, підозрюваний плутався
у свідченнях та змінював покази,
ймовірно, судовий процес спеціально затягувався, щоб надати
стороні захисту додатковий час
для пошуку доказів.
Це продовжувалося більше
року, а у жовтні 2015 р. відбулося чергове засідання за участю
нового прокурора. Були допитані свідки, які брали участь при
вилученні доказів з машини обвинуваченого та слідчі, які проводили цей процес. Однак судді
весь час здавалося, що при допиті представник позивача ставив «навідні» питання свідкам.
Також судом були зачитані результати психологічної експертизи відеодоказів, зроблені державною експертною установою
за клопотанням попереднього
прокурора Олександра Божка.
Згідно з висновками експертизи, поведінка особи на
записах камер спостереження
співпадає з поведінкою обвинуваченого. Тому, зважаючи на
це, брат загиблого Юрій Жадько подав усне клопотання щодо
того, щоб підсудному змінити
запобіжний захід з домашнього
арешту на тримання під вартою.
Однак після нарадчої кімнати
суд відмовив у даному клопотанні, мотивуючи це тим, що
таке клопотання може подати
тільки сторона обвинуваченого
або захист.
Вже у лютому 2016 р. на черговому засіданні суд приймає
рішення – призначити чергову
експертизу відеодоказів у справі
вбивства Олександра Жадька. Це
була третя експертиза відеоматеріалів, а попередні дві, на яких
зафіксовано вбивцю, проводилися у державній та приватній
установах.
«Таким чином, постає питання щодо об’єктивності та достовірності висновків, які були надані експертами, як стороною
обвинувачення, так і стороною
захисту. Тому, в ході судового
розгляді даного кримінального
провадження, я вважаю, що є
необхідність у з’ясуванні певних
обставин, які були досліджені
раніше, що є суперечливими.
Проведення комісійної судовомедичної експертизи доручити
експертам Київського науководослідного інституту експертиз
Міністерства юстиції України», –
наголосив адвокат потерпілих
Володимир Васильчук. Суд клопотання адвоката задовільнив.

«Суд вважає беззаперечним
вимагання призначення у справі експертизи. Разом з тим, суд
вважає слушним клопотання
представника потерпілих про
проведення експертизи комісією експертів з досліджуваного питання, що окремо буде
сприяти об’єктивності судового
розгляду», – повідомив суддя
Євген Грубіян.
Суд тягнувся другий рік,
а обвинувачений у вбивстві
Довгалюк знаходився на волі,
адже Корольовський районний
суд відпустив його під заставу.
Брат загиблого – Юрій Жадько розповів, що на попередніх
судових засіданнях досліджували записи із камер відеоспостереження, на яких було
зафіксовано вбивцю. Проте, це
відео повторно направили на
комісійну судову психологічну
експертизу, тільки вже до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Висновки київських експертів, які зачитали у залі суду,
підтвердили причетність обвинуваченого до злочину. Проте
у матеріалах описової частини
експертної оцінки, обидві сторони процесу віднайшли невідповідності. Тому, суд, заслухавши
усі сторони процесу, погодився
на те, аби викликати на наступне судове засідання київських
експертів, щоб ті прояснили
ситуацію.
Окрім того, брат загиблого
Олександра Жадька розповідав,
що на підозрюваного Довгалюка
паралельно відкрито ще два кримінальних провадження.
«Ми маємо на сьогодні ще
дві кримінальні справи по факту
переоформлення майна Довгалюком. За день до оголошення
йому підозри він переоформлює все нерухоме і рухоме майно на своїх родичів. Генеральна
прокуратура витребувала цю
справу,тому, що там є певні недопрацювання. Іще одна справа
порушена за фактом фальсифікації доказів. Тому що під час
засідання обвинувачений Довгалюк та його дружина надали суду довідку, де нібито він
купував золото, хоча перед цим
за два-три місяці він сказав, що
золота він не купував. Касира,
який виписав цю довідку, допитали у судовому засіданні, і
вона відмовилась від цього підпису. Вона не підтвердила, що
її виписувала».
На той час Володимир Довгалюк вже тричі змінював по-

кази. Надав в суд відеофайли
на жорскому диску, нібито
алібі, що у час вбивства він
був біля магазину матері. Експертизу цього жорсткого диску робили спочатку приватні
експертні структури, потім
прокуратура призначила експертизу в ДНДКЦ у Києві, де
чітко було вказано, що різниця
в часі існує, і вона суттєва. До
того ж видалена інформація з
журналу подій. Тобто, всі події пов’язані зі змінами часу,
корегуванням відрізків і проміжку. На судових засіданнях
обвинувачений говорив про те,
що він – не мисливець, не вміє
володіти холодною зброєю, що
він добра, порядна людина.
«Прокуратура зробила запит
в Житомирське обласне мисливське господарство, де підтвердили, що Довгалюк є мисливцем з
2012 р. Відповідно, це говорить
про те, що обвинувачений Довгалюк вбиває не тільки тварин,
а він вбиває і простих людей, позбавляючи їх життя, приносячи
горе їхнім рідним і близьким», –
сказав Юрій Жадько.
Відтак на засіданні суду у
січні 2017 р. судовий експерт
підтвердив, що на відео, яке
вилучили з відеокамер у день
вбивства, зображений обвинувачений Довгалюк.
«Державний судовий експерт
зазначив, що основні маркери
невербальної поведінки осіб,
які зазначені на усіх досліджуваних відеофайлах, чітко співпадають, тому з максимально
високим ступенем впевненості
можна констатувати, що на відео зображена одна і та ж сама
особа, тобто обвинувачений
Довгалюк. Саме він слідкував в
день вбивства за моїм братом, з
місця його роботи в Житомирі
та аж до самого будинку в селі
Зарічани. Обвинуваченого Довгалюка бачили сусіди, як він
вибіг з будинку мого брата та
побіг в напрямку лісу, ховаючи
обличчя під капюшоном», – розповів брат загиблого Юрій.
Так судова тяганина тривала більше двох років. Після
десятка судів (дебати, останнє
слово), зрештою 15 листопада
2017 року Житомирський райсуд
виносить вирок – визнати невинним Володимира Довгалюка.
Свідчення свідків, які бачили
убивцю Олександра Жадька, відео з камер спостереження, на
яких був зафіксований чоловік,
що переслідував потерпілого,
висновки експертів, які, на думку

прокуратури, доводять провину
обвинуваченого, суд визнав недостатніми для винесення обвинувального вироку.
«Суд ухвалив Довгалюка Володимира Олеговича визнати
невинуватим у пред’явленому
обвинуваченні за п. 7 ч. 2 ст.
115 КПК України та виправдати
його у зв’язку з недоведенням,
що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим», –
зачитав суддя Євген Грубіян.
Своєю чергою, прокуратура категорично не згодна з виправдувальним вироком суду
у справі вбивства Олександра
Жадька. «Те, що доводить провину підсудного, було викладено
у попередньому судовому засіданні. Проте, аналіз доказів суд
зробив у нарадчій кімнаті, і ви
чули його висновки. З висновками ми погодитися не можемо.
Звичайно, що ми свою позицію
будемо відстоювати до кінця у
судах вищих інстанціях. З вироком суду ми не згодні», – сказав
прокурор Сергій Глазунов.
Представник потерпілих зазначив, що вирок буде оскаржуватися у вищих судах.
«Звичайно, з вироком я не
згоден, вважаю його незаконним,
тому що у суду не було підстав
сумніватися у висновку комісійної психологічної експертизи,
яка підтвердила, що по невербальній поведінці це одна і та ж
сама особа. І крім того, свідки,
які були допитані, сусіди потерпілого Жадька – Зіневичі, чітко
вказали, що на відеозаписі, і та
особа, яку вони бачили, що виходила з будинку Жадька, це –
одна і та сама особа. Це найголовніші докази, які свідчать про те,
що саме Довгалюк скоїв вбивство
Жадька. У мене немає будь-яких
сумнівів у тому, що правда буде
на стороні потерпілих», – сказав
представник потерпілих Володимир Васильчук.
Також варто додати, що
п іс л я ог олошен н я ви р ок у,
вперше за всю історію Житомирський райсуд скликав пресконференцію з приводу справи
вбивства Олександа Жадька.
Втім, під час зустрічі присутні
журналісти, активісти, які переживали, що через впливових
родичів обвинуваченого розгляд
справи буде необ’єктивним, нічого нового не почули. Журналісти «20 хвилин» слідкуватимуть за розвитком подій у цій
справі. Адже якщо єдиного підозрюваного виправдали, постає
питання: хто ж тоді вбивця?
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Інтерв'ю

Микола Батюта:

«Для відродження ”великого”
футболу варто не забувати
житомирських футбольних традицій»
Про відродження
житомирського футболу в останні роки
лунає все більше розмов, виголошується
багато промов, закликів, а іноді, коли
надії та сподівання на
повернення до Житомира «великого футболу» не здійснюються, чути розпач, слова
розчарувань.
Яким чином і за допомогою
яких саме інструментів найкраще
було б «воскресити» славу житомирського футболу, ми намагалися з’ясувати у розмові із легендарним житомирським футболістом
Миколою Батютою.
Отже, Миколо Миколайовичу, перш ніж розпочати
розмову про нинішній стан
футболу Житомирщини, давайте поговоримо про те, як
сприймали житомиряни «великий футбол» у роки вашого
дитинства…
– Про житомирян я тоді не
думав, але футбол у роки мого
дитинства був не лише спортом
№1, а тотально розповсюдженим
заняттям. Зараз кажуть про створення сучасних майданчиків для
дітей зі спеціальним покриттям,
ведуть мову про збільшення часу
на заняття фізкультурою у школах,
а в кінці 50-х - на початку 60- х
років минулого сторіччя про це
багато не говорили. Проте місця для занять футболом ми самі
собі знаходили. У нас на Хінчанці,
(приміське село до середини 60-х
років) було аж два майданчики, де
ми ганяли м’яча ледь не щодня. У
школі №30, де я навчався, була територія, де ми тренувалися також
майже щодня. Якраз тоді у Житомирі розпочалося будівництво
великих підприємств (льонокомбінату, заводу верстатів-автоматів)
і на розвитку масового футболу це
позначилося досить потужно. Але
ми говоримо швидше про «великий» футбол, тобто – про команду
майстрів. У роки мого дитинства
славу у чемпіонаті СРСР здобувало старше покоління команди
«Полісся». Потім вже був «Авто-

мобіліст», який здобув для житомирського футболу найбільше
гучних перемог. Якраз у складі
«Автомобіліста» я й розпочинав
свій шлях у команді майстрів. Це
було у липні 1969 року, коли мені
було лише 17 років. І грали тоді
житомиряни матч із львівськими «Карпатами». Нагадаю для
нинішніх любителів футболу,
що якраз у той рік «Карпати» досягли сенсаційного успіху: стали
володарями Кубку Радянського
Союзу. Володар Кубку СРСР і став
для мене першим випробуванням.
Житомиряни виграли у «Карпат»,
і у цьому не було нічого дивного
чи сенсаційного: житомирський
«Автомобіліст» кінця 60-х років
сам був «грозою» для багатьох
авторитетів радянського футболу.
А у складі «Автомобіліста» до того
стартового матчу у своїй футбольній кар’єрі я вже встиг обжитися,
виїздив на тренувальні збори, де
навіть завершував навчання у вечірній школі міста Алушти.
 З огляду на сьогоденні
проблеми із формуванням
нинішнього ск ладу житомирського «Полісся», згадайте про те, як готувалися юні
таланти у Житомирі, наприклад, у 60-ті роки..
– Зрозуміло, основний наголос
робився на вихованців місцевої
футбольної ДЮСШ. Але у спортивній школі ми займалися дуже
відповідально, тренувальні заняття – то було щось святе і величне.
Але я до спортивної школи, під
опіку свого першого тренера Миколи Івановича Живова, потрапив
вже майже у 14 років. Але мав гарну фізичну підготовку, а ще більше – бажання займатися і тренуватися. Була така форма роботи,
як домашні завдання для юних
футболістів, коли нам давали додому по м’ячу. У спортшколі мені
довіряли бити пенальті, а тому
треба було так навчитися бити
«одинадцятиметрові» штрафні,
щоб досягати стовідсоткового результату. Я займався самостійно,
поставивши саморобні футбольні
ворота із двох каменів. Намагався
поцілити м’ячем камінь так, щоб
рикошет потрапляв у «ворота».
Таких ударів виконував по дві чи
три сотні під час домашніх тренувань. Так от, за три роки занять
у ДЮСШ, якраз у 17 років, я потрапив на очі Віктору Степановичу Жиліну – головному тренеру

«Автомобіліста». Влітку 1969-го я
вперше виступав у «основі» «Автомобіліста», а вже восени того ж
року мені виповнилося 18 років, а
значить – пора було йти на службу в армію. Треба сказати, що у
складі «Автомобіліста» мене досить швидко замітили тренери
армійських команд, бо ж знали –
хлопцю «стукне» 18 років, і його
можна буде призвати до команд
СКА (спортивного клубу армії).
Так і сталося, але першими мене
встигли «перетягти» до себе тренери київського «Динамо». Щоправда, не обійшлося без курйозу:
мого батька працівники військкомату покарали штрафом у 10
карбованців за те, що він начебто
«приховав» мене від армії. Штраф
батько сплатив, але із київського
«Динамо» мене не збиралися відпускати. Майже два роки грав у
«Динамо». Звісно, основний склад
команди, яка тоді була найсильнішою в СРСР, був дуже сильним,
тож мені доводилося грати в «дублі». Але і там була конкуренція
і далеко не всім випадала нагода
одягти футболку «Динамо». Мені
довелося тренувалися разом із Володимиром Онищенком, Олегом
Блохіним, Володимиром Вєрємєєвим, Віктором Кондратовим,
Олександром Даміним і ще цілою групою футболістів, які, до
речі, були молодші від мене на
рік. Тоді ж, коли грав у «Динамо»,
виступав у 1971 році за молодіжну
збірну СРСР, за яку грали Віталій
Шевченко, Володимир Маховіков,
Давид Кіпіані, Олександр Мірзоян. Але у «Динамо» я довго сидіти
у «дублі» не захотів, бо вважав
себе «збірником» союзного рівня,
якому личило грати в основному
складі команди майстрів. Ось так,
«прослуживши» у «Динамо» два
роки, я все ж таки повернувся до
Житомира. Чому так? По-перше,
тоді ніхто особливих порад не
давав. Відчуття «рідного дому»
для футболістів було не просто
словами. По-друге, до Житомира
я прибув вже відомим футболістом, адже зі складу «Динамо» до
«молодіжки» Радянського Союзу
потрапляв лише я один. Сподівався, що у Житомирі гратиму
в «Автомобілісті» лише в основному складі. Можна сказати, що
на той час житомирська команда
усе ще перебувала у зеніті своєї слави, а умови для тренувань
поліпшувались дуже швидко і

відчутно. Так, у 1972 і 1973 роках
«Автомобіліст» отримав щойно
споруджену у Кмитові тренувальну базу, а на стадіоні (тоді
імені Ленінського Комсомолу)
для футболістів було збудовано
готель «Спортивний». Це велика
справа – мати для команди власну
домівку, де команда найкраще почуває себе дружним колективом.
Варто згадати, що на той час увага
до своєї команди майстрів була
у Житомирі дуже пристойною.
Нашими побутовими питаннями
постійно цікавились керівники
Житомирської області, футболісти, які обзаводилися сім’ями,
швидко отримували власні
квартири. Ось у таких умовах я
захищав честь «Автомобіліста»
ще вісім років.
Цікаво, а не виникало бажання пограти в інших містах
України, чи й навіть Союзу?
– Пропозиції із Миколаєва,
Харкова та Донецька надходили
упродовж усіх 70-х років. Проте
залишати рідне місто я жодного
разу не відважився. А вже у 1981му вирішив повісити футбольні
бутси на стінку.
За нинішніми мірками,
30-літній вік є далеко не критичний для того, щоб полишати кар’єру гравця. Чи могли б
пограти ще років 3-4?
– Критичного віку я тоді насправді не досяг, але проблеми
зі шлунком все більше дошкуляли, треба було робити перерву у
кар’єрі гравця. Ось чому, власне,
я й припинив виступи у команді
майстрів. Мав досвід, мав звання «Майстра спорту СРСР», почувався у своєму рідному місті
наче впевнено, тому й перестав
грати. Але із колективом команди
не розлучався, за рік після завершення виступів у якості гравця
став її начальником і допомагав
старшому тренеру, яким на той
час був Валерій Стародубов.
Із ваших слів можна зробити багато висновків щодо передумов відродження команди майстрів у нашому місті.
Хоча часи сьогодні вже не ті,
як, наприклад, у пору вашої
молодості…
– Поправку на час, на осучаснення футболу можна робити.
Але ніхто не замінить рівень класу гравців, які мають стояти «в
черзі», щоб потрапити до основного складу команди. У Житоми-

рі майже 13 років не було команди майстрів. Люди вже забули, що
воно таке, побувати на Центральному стадіоні, вболівати, співпереживати за своїх гравців. Ось
зараз ми бачимо, як намагається
керівництво міста і області відродити команду. Поки що друга
ліга, а ігри проходять у Коростені,
тому житомиряни не мають можливості відчути команду «своєю»,
звикнути до гравців, визначити
кумирів-улюбленців. Але ж у нас
є своя футбольна школа, завершується реконструкція стадіону,
є готель для проживання футболістів, є гарна тренувальна база у
Кмитові. Щоправда, за нинішніх
умов потрібно шукати надійного і потужного спонсора клубу,
бо добре, якщо хтось із керівників міста чи області вболіває за
футбол. Але часто трапляється,
керівника замінюють і його наступник може бути до футболу
байдужим. І що тоді? Куди діватися футболістам? Як бути із
футбольним господарством, яке
потребує постійної до себе уваги?
Громадськість, вболівальники –
це добре, вони виконують свої
ролі, але у випадку ослаблення
владної підтримки «великого»
футболу, громадськість, як правило лише співчуває занепаду,
падінню, а то й зникненню команди. У Житомирі, після десятилітньої перерви виступів нашої
команди у чемпіонаті України,
склалася ситуація, коли нинішнє
покоління уболівальників вже не
пам’ятає гравців «Автомобіліста»,
«Спартака», «Хіміка» і «Полісся».
Тим паче, багато хто із ветеранів
хворіє, а дехто пішов із життя.
Тому варто плекати історію, не
можна обминати жодного випадку, щоб не нагадати сучасникам
про майже легендарні перемоги
житомирських футболістів. Уявіть
собі, років 40 тому були часи, коли
наші суперники із Харкова, Полтави, Львова, Бреста, Миколаєва
їхали до Житомира на «побачення» із «Автомобілістом» без надії
на виграш чи хоча б – на нічию.
Вдома ми однозначно перемагали будь-якого суперника. Ось
такі традиції варто нагадувати,
щоб до цього звикали не лише
вболівальники, але й футболісти
нинішнього (а можливо й майбутнього) складу «Полісся». Треба
звикати до перемог!
Записав Віктор Радчук
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Наші спортсмени повернулися
з перемогами з Кубку України з айкідо
В Одесі 18 листопада в приміщенні
Одеського національного морського університету відбувся
Кубок України
з айкідо.
У ньому взяли участь більше
150 спортсменів з різних областей
України. Житомирщину на цих
змаганнях представляли учні клу№
п/п

П.І.П

1
2
3
4
5

Волков Костя
Клименков Богдан
Степаненко Нікіта
Дідів Назар
Добжанська Мая

1
2
3

Кувардін Віктор
Дивак Денис
Антонін Данило

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

бу «Самурай», які повернулися додому з великою кількістю нагород.
«Змагання були проведені на
навищому рівні. Емоції просто
зашкалювали: були і сльози радощів, і смутку. Окрім того, наші
діти отримали можливість погуляти Одесою, побачити море», —
поділилася мама одного з переможців змагань Ірина Якубовська.
Редакція газети «20 хвилин»
вітає переможців і бажає їм не
зупинитися на досягнутому, а йти
вперед до нових висот.
Отож, переможцями стали:

BEGINNER

BEGINNER ( 10 K’Ю )

BEGINNER + ( 9 K’Ю )
Кашперко Варвара
Семьонов Олексій
Андрушенко Іван
Бежевец Данило
Коваль Денис
Макарчук Анастасія
Рафальський Вадим
LIGHT ( 8 K’Ю )
Мовчан Аріна
Котвіцький Ігор
Малявський Даня
Несенюк Ростислав
LIGHT + ( 7 K’Ю )
Якубовський Антон
Ущаповський Євген
Кашперко Василь
SPORT ( 6-5-4 К’Ю )
6 К’Ю
Перун Іван
Бучинський Єгор
Боярчук Костя
5 К’Ю
Калаур Артем
Венгловський Євген
Сулима Катерина
Рой Ростислав
Побокін Єгор
Калатинець Марія
Самчук Софія
Плечистий Єгор
4 К’Ю
Балюк Данило
Маркевич Данило
ELITE ( 3 -2 К’Ю )
3 К’Ю
Бевзо Назар
Симон Каріна
Сокольчук Богдан
Лещенко Тимофій
Блажиєвський Вячеслав
2 К’Ю
Мелай Анна
Драк Віталій
MJ ( 1- К’Ю )
Гаважук Олександр
Алтухова Катерина
Богатирчук Назар

Вік

Місце

5
6
7
10
11

2
1
1
2
1

8
9
11

1
1
1

5
5
5
6
8
8
9

2
1
2
1
2
1
3

6
8
8
12

2
1
2
1

6
9
12

1
2
1

8
9
10

3
1
3

7
8
8
8
9
10
11
12

2
2
1
1
1
1
1
2

8
9

1
2

8
9
9
10
11

1
1
1
1
2

11
12

1
1

9
9
11

1
1
1

Спорт
Колонка
Оголошено конкурс
з відбору адвокатів,
які залучаються
для надання БВПД
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від
13.11.2017 № 4300/7 «Про
проведення конкурсу з відбору
адвокатів, які залучаються для
надання безоплатної вторинної
правової допомоги» Координаційний центр з надання правової
допомоги повідомляє про проведення з 18 листопада 2017 року
по 23 січня 2018 року конкурсу
з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної
вторинної правової допомоги
(далі – конкурс).
Для участі у конкурсі необхідно:
1) Зареєструватися на вебсторінці http://contest.legalaid.gov.
ua з 18 листопада до 17 грудня
2017 року включно, де заповнити онлайн анкету та біографічну
довідку; зазначити адресу електронної пошти для отримання
інформації у зв’язку з конкурсом
та регіон, у якому адвокат проходитиме індивідуальну співбесіду
з конкурсною комісією; завантажити посвідчені (підписані) адвокатом скановані копії заяви, усіх
заповнених сторінок паспорта (чи
іншого документа, що посвідчує
особу), свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та
мотиваційного листа (у довільній
формі обсягом до 500 слів).
За фактом реєстрації адвокат
отримає повідомлення Координаційного центру з надання правової
допомоги про прийняття заявки
на опрацювання. Після перевірки наявності надісланих копій
документів адвоката буде поінформовано про їх відповідність
чи невідповідність встановленим
вимогам за вказаною адвокатом
адресою електронної пошти. У разі
отримання повідомлення про невідповідність документів встановленим вимогам реєстрацію можна
пройти повторно (до завершення
строку реєстрації).
2) Впродовж 19-25 грудня
2017 року включно пройти дистанційний курс «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги», ознайомившись
з його матеріалами та склавши
перевірочні тестові завдання, що
оцінюються автоматично.
3) Впродовж 9-12 січня 2018
року (конкретні дата, час і місце проведення будуть повідомлені кожному адвокатові додатково) пройти
індивідуальні співбесіди з конкурсною комісією, під час якої адвокати
оцінюватимуться за критеріями
мотивації до надання безоплатної
правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості,
вміння представити приклади надання правової допомоги.
Більше інформації про конкурс: http://zhytomyr.legalaid.
gov.ua/ua/press-center/news/
november-2017/advocatscontest-nov-2017
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Кухн
спал і,
вітальні,
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Люс
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йн.
(098) 641-81-38
(093) 480-11-87
(067) 410-18-07

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

Знижка на ве
сь асортимен

т товару

10%

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

Обираємо меблі в дитячу
кімнату: поради фахівців
Головне завдання при
виборі дитячих меблів формування найбільш
гармонійного предметного
середовища в приміщенні
і створення сприятливих
умов для розвитку дитини
Дитяча кімната з найменших років
створює у його власника почуття господаря, привчає до певного способу життя і
формує дитину як особистість. Можливо,
що це і гучні слова, але дуже важливо, в
яких умовах проживає дитина: красиві та
якісні меблі, їх комфортне розташування
і головне — безпека. Ось така в ідеалі і
повинна бути кімната, в якій ваші діти
будуть дорослішати. Придбання меблів
— це завжди відповідальне і серйозне
рішення, особливо , якщо мова йде про
дитячі меблі. Адже всі батьки хочуть забезпечити малюка найкращим, безпечним
, зручним і сучасним. Підбір меблів для
дитячої ускладнюється ще й тим , що
дитина швидко росте, і меблі повинні
«рости» разом з нею. Ми розповімо, на
що звернути увагу при купівлі предметів
інтер'єру для дитячої кімнати.
Багато хто цікавиться, чи варто купувати гарнітур в дитячу. Звичайно, це зручно,
але це рішення добре для великої кімнати, якщо ж дитяча маленького розміру,
то гарнітур може зайняти весь простір, і
малюкові не залишиться місця для ігор та
інших занять. Крім того, пам'ятайте , що
малюк буде дорослішати, і вам поступово
доведеться замінити багато предметів .
Наприклад , замість столу для малювання
буде потрібно комп'ютерний і робочий
стіл, а відкриті стелажі замінять закриті
шафки . Та й підростаючій дитині навряд
чи буде комфортно в оточенні пташок і
метеликів , які так йому подобалися , поки
він був маленьким.

Естетична привабливість

Відповідь на це питання лежить в особливостях дитячої психології. Дітям подобаються яскраві кольори, барвисті картинки, незвичайні форми. Тому в першу
чергу інтер'єр повинен бути естетичним,
захоплюючим і позитивним.
В останні роки дуже популярним стає
тематичний дизайн інтер'єру, в якому
меблювання складають дитячі меблеві
системи. Вони допомагають гармонійно
організувати простір дитячої кімнати згідно з інтересами та уподобаннями дитини.
Оскільки захоплення дівчаток і хлопчиків
дещо відрізняються, тож і дитячі системи
мають різну спрямованість.
Так, хлопчики обожнюють літаки,
автогонки, морські кораблі і будуть в захваті від подібної тематики в інтер'єрі
своєї кімнати. Дівчата частіше асоціюють
себе з принцесами і мріють про те, щоб
їх кімната була схожа на казковий замок,
а ліжко прикрашав балдахін з невагомої
тканини.

Дайте дитині можливість взяти активну участь у виборі меблів для своєї
кімнати.

Екологічна безпека

Дуже важливий момент при виборі
меблів для дитячої кімнати — це екологічна чистота матеріалів. Найбезпечнішим
матеріалом для виготовлення дитячих
меблів вважається натуральне дерево.
Воно не несе ніякої загрози здоров'ю навіть найменшим дітям.
Ламінована ДСП класу Е1 за європейськими нормами теж визнана безпечною для дітей і підлітків. Край виробу
обов’язково повинен бути облицьований
кромкою з ПВХ. В якості покриття для
дитячих меблів використовуються тільки безпечні лакофарбові матеріали на
водній основі.

Практичність і гігієнічність

Інтер'єр дитячої кімнати повинен бути
практичним і гігієнічним. Це означає,
що матеріали для виготовлення меблів повинні
бути зносостійкими і невибагливими у догляді,
оскільки підтримувати
порядок і чистоту в дитячій кімнаті необхідно
регулярно.
Всі дитячі меблі повинна підходити дитині
по зросту. Їм повинно
бути зру чно і самим
діставати свої речі чи
іграшки з ящиків шафи
чи столу. Стіл і стілець
д ля дитини повинні
максимально сприяти
розвитку гарної постави.
Тому не можна, щоб ці
предмети меблів були
занадто високими або
занадто низькими для
дитини. Стілець можна
вибрати з ніжкою регульованою по висоті.
Ноги дитини на стільці,
не повинні "бовтатися" в
повітрі, що є дуже шкідливі для незміцнілого
дитячого хребта.
Не завжди розміри дитячої кімнати
дозволяють розмістити в ній «повноцінні»
меблі. Тоді на допомогу прийдуть модульні меблі або меблі-«трансформери».
Наприклад, комплекс з двохярусного
ліжка, перший «поверх» якої служить
робочим куточком або місцем для ігор,
а другий – спальним місцем, і шафи для
одягу займає всього 3-4 квадратних метри.
Якщо ж ви володієте невеликою сумою
коштів на придбання меблів в дитячу кімнату, можна відремонтувати старі, або ж освіжити їх спеціальною фарбою для меблів.
Необхідно підібрати лакофарбові матеріали: лак, емаль, фарба для меблів.
За словами керівника фірмового салону
«Sniezka» Івана Суса для фарбування меблів
у дитячу кімнату ідеально підійде акрилова

водорозчина емаль для дерева і металу.
«Цей виріб сертифікована на екологічність та безпечність. Це така емаль, яку
можна використовувати навіть на дитячих
речах. Вона легко наноситься і стійка до

впливу атмосферних факторів. Швидко
висихає, має відмінну адгезію з основою
і покривну здатність, має підвищенну
стійкість покриття та не жовтіє з плином
часу», — розповів Іван Володимирович.

 418-189

МЕГАПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

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

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

вул. Вільський Шлях

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

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ÆÈÒÎÌÈÐ-ÀÂÒÎ

Ринок «Малинський»
вул. Малинська, 4

МЕБЛІ

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

вул. Київська, 79, оф. 412

тел.: 068-835-0001, 063-502-44-34

м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

ОРГАНІЗАТОР:

АНКЕТА МАЄ ІНФОРМАТИВНИЙ ХАРАКТЕР І НЕ БЕРЕ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ

ПАРТНЕРИ:

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 ____________________________________________________________________________________________________________
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 _____________________________________________________________
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 ______________________________________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Медичний центр

вул. Велика Бердичівська, 43

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області
м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4

Фітнес клуб

вул. Гагаріна, 47

вул. Рильського, 9, оф. 506
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Актуально

Вилкул: Как у нас появятся Нобелевские лауреаты, если
99-ю годовщину Академии наук встречаем сокращением
с 22 до 9 обязательных предметов в школе?
14 ноября 1918 года
была создана Украинская академия наук.
Чтобы следующий,
юбилейный, не стал
последним годом истории украинской науки,
сопредседатель фракции «Оппозиционного
Блока» в парламенте
Александр Вилкул внес
пакет законопроектов
о поддержке науки и
образования.
На своей странице в Facebook
оппозиционер написал: «Как у
нас появятся Нобелевские лауре-

аты, если 99-ю годовщину Академии наук встречаем сокращением
с 22 до 9 обязательных предметов
в школе?».
Вилкул отметил: «В школах
будут готовить низкоквалифицированную рабочую силу, еще и закрыли более тысячи школ. Но и
талантливую молодежь, которая
захочет прорваться вверх, некому
будет развивать в научном мире – за
три рода сокращены более 6 тысяч
научных сотрудников, докторов и
кандидатов наук. Они тоже уезжают за границу… А теперь сравните:
по данным ЮНЕСКО, за последние
20 лет количество ученых в мире
увеличилось на 25%. Бизнес и общество становятся технологичными и
ОТ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ РОСТ ВВП И
УСПЕШНОСТЬ СТРАНЫ».
Чтобы сохранить научный
потенциал Украины, Александр

Вилкул подал в Раду ряд законопроектов, которые были разработаны совместно с учеными.
Законопроекты №6188, 6189, 6412
направлены на увеличения финансирования науки. Также оппозиционер подал изменения в
проект госбюджета-2018, направленные на увеличение расходов
на образование.
«Законопроект №2721 возвращает запрет на закрытие школ. С
2015 власть не только разрешила
это делать, но сейчас еще и приняла законы о, по сути, возможности
теневой приватизации объектов.
Считаю несправедливым, когда
власть отбирает стипендии у студентов. Поэтому внес законопроект № 6191, который в полтора-два
раза увеличивает количество и
размер академических и социальных стипендий студентам ПТУ,
ВУЗов, детям-сиротам и студен-

там-инвалидам», – сказал Вилкул.
Он отметил, что финансирование на эти цели должно быть
взято путем оптимизации непомерно поднятых расходов на чи-

новников и правоохранителей и
за счет работающей экономики.
«Законопроекты о поддержке промышленности мы тоже подали», –
подчеркнул Вилкул.

Кабмін змінив порядок призначення і надання
субсидій на оплату комунальних послуг
Міністр соціальної політики Андрій
Рева дав відповіді на
найпоширеніші питання з приводу призначення і надання
субсидій.
Яким чином перепризначатимуться субсидії на
наступний опалювальний
період?
В минулому опалювальному
періоді субсидію на оплату житлово - комунальних послуг отримувало майже 6,7 млн сімей, що в
1,3 рази більше ніж в опалювальному періоді 2015/2016 р. (5,2 млн
сімей). Крім того, додатково майже 840 тис. сімей у 2016 р. одержувало субсидію на придбання
твердого палива і скрапленого
газу та оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається на
календарний рік.
Інформація, необхідна для
призначення субсидії, отримується органами соціального захисту
населення за запитами від інших
установ та організацій: про доходи – від ДФС та ПФУ, про склад
зареєстрованих осіб – від місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, про забезпеченість громадян
житлово-комунальними послугами та їх вартість – від організацій,
що надають послуги.
Наразі завершується робота

щодо розрахунку субсидії на опалювальний період без звернення
одержувачів з урахуванням нового періоду врахування доходу (за
І та ІІ квартали поточного року)..
Станом на 10 листопада цього
року здійснено розрахунок субсидії на опалювальний період
2017/2018 р. 97,6 % справ (5 926
тис. домогосподарств).
Як впливає наявність
заборгованості за комунальні послуги на призначення
субсидій?
Після закінчення строку
отримання субсидії органи соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок
субсидії на наступний період для
домогосподарств, які отримували
субсидію у попередньому періоді
(крім орендарів житлового приміщення, осіб, яким субсидія була
призначена за зареєстрованим
місцем перебування, та осіб, які
звертаються за субсидією на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива). Для цього структурні
підрозділи з питань соціального
захисту населення збирають необхідну інформацію без звернення
громадян і протягом десяти днів
після її отримання приймають рішення про призначення (непризначення) субсидії та інформують
про прийняте рішення громадян.
У разі отримання інформації про прострочену понад два
місяці заборгованість з оплати
послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян, субсидія на наступний
строк не призначається, про що
структурний підрозділ з питань
соціального захисту населення
інформує особу. При цьому існує
ряд винятків, за яких субсидія
може бути призначена на підставі рішення Комісії.
За яких умов людину
можуть позбавити субсидії?
Положення визначено чіткий
перелік підстав для припинення
надання субсидії:
● за поданням надавачів послуг щодо несплати громадянином, якому призначено субсидію, вартості фактично спожитої
послуги з урахуванням розміру
призначеної субсидії;
● якщо громадянин приховав
або свідомо подав недостовірні
дані, у тому числі про доходи (не
зазначив один із видів доходів) та
майновий стан, що вплинули на
встановлення права на субсидію,
або не повідомив про купівлю
товарів або оплату послуг понад
50 тис. гривень;
● у разі переїзду сім’ї в іншу
місцевість та настання обставин,
що унеможливлюють надання
субсидії (зокрема смерть одинокої
особи), – з місяця, що настає за
місяцем, в якому відбулися зміни;
● за заявою уповноваженого
власника (співвласника) житла –
з місяця, що настає за місяцем її
подання, якщо інше не обумовлено заявою;
● якщо під час вибіркового
обстеження матеріально-по-

бутових умов домогосподарства державним соціальним
інспектором виявлено ознаки
порушення норм законодавства
щодо призначення субсидії, які
вплинули (могли вплинути) на
право призначення субсидії або
визначення її розміру.
Чи можливий варіант
позбавлення субсидії з необхідністю повернення грошей
державі?
Сума субсидії, перерахованої
(виплаченої) надміру внаслідок
свідомого подання громадянином документів з недостовірними
відомостями або неповідомлення
громадянином про зміни, що
впливають на право або розмір
призначеної субсидії, повертається за вимогою органу, що
призначив субсидію, або безпосередньо отримувачем, або
шляхом зняття відповідних сум
з особових рахунків отримувачів
субсидії на підприємствах - виробниках/виконавцях житловокомунальних послуг.
Як проходить процес
монетизації в цьому році?
Підприємствами-надавачами
послуг протягом травня-червня
цього року здійснено розрахунки суми невикористаних субсидій на оплату електроенергії та
природного газу для опалення
житла, а також на оплату водопостачання і водовідведення, що
не використані отримувачами в
опалювальний період внаслідок
економного споживання послуг.
Станом на 10 листопада 2017

року до держбюджету повернено 8,3 млрд гривень.
При цьому, зекономлені суми
субсидії, що в еквіваленті не перевищують 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год електричної енергії, будуть виплачені
отримувачам на підставі їх заяви
через пошту або банк. Станом на
10 листопада поточного року з
заявами щодо монетизації фактично звернулося 1760,8 тис. домогосподарств на загальну суму
понад 1,1 млрд гривень.
Сума виплачених зекономлених коштів субсидії становить
394,1 млн грн, що складає 36% від
загальної суми відповідних виплат. Очікується, що виплату буде
завершено найближчими днями.
Чи плануються зміни
у монетизації субсидій в наступному році?
Необхідно підкреслити, що
це не одноразова акція Уряду, а
системна робота щодо стимулювання та заохочення населення до
економного та ощадливого використання енергоресурсів.
«Відповідний механізм монетизації безпосередньо одержувачам частини невикористаної субсидії носить постійний характер
і буде застосовано і в наступних
роках», – підкреслив Міністр соціальної політики Андрій Рева.
Крім цього, реалізація такого
підходу дає можливість напрацювати підходи щодо вирішення в
майбутньому питання переходу
до повної монетизації відповідного виду державної допомоги.
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Учасники «Шоу Сергія Вікторова»
першими відзначили День Студента
Численні учасники творчого об’єднання «Шоу Сергія Вікторова» цього року
вирішили першими відзначити міжнародний День
студента, який зазвичай
святкують 17 листопада.
Отож, у понеділок у приміщенні обласного телецентру з шаленим успіхом
пройшов традиційний «Молодіжний
ринг-2017» за сприяння управління сім’ї,
молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Житомирської міськради, обласної культурно-мистецької спілки
народних майстрів «Мистецьке Полісся»
та молодіжного продюсерського проекту
«Академія зірок». Захід відбувся в рамках
патріотично-мистецької акції «Молодь –
за мир і процвітання України».
У фойє телецентру було організовано
молодіжний флеш-моб «Молодь Житоми-

ра – єднай Україну!», глядачі брали участь
у патріотичній акції «Синьо-жовта стрічка – символ єдності України», багатьох
зацікавив інтерактивний арт-майданчик
«Синьо-жовте селфі для друзів», де усі
бажаючі фотографувалися з друзями на
фоні фірмової синьо-жовтої розгортки
та залишили свої письмові привітання з
Днем студента.
А на головній сцені за почесне звання
«Кращий молодіжний естрадний виконавець 2017 року» змагались учасниця
телепроекту «Ікс Фактор», переможниця
пісенного фестивалю «Співоче місто» Катерина Шафігулліна та учасниця патріотичного арт-проекту «Ми – українці», студійна бек-вокалістка відомих українських
виконавців, у минулому солістка декількох
рок-гуртів – Ольга Рибчинська. Кожна з
суперниць представила три конкурсні
номери. Учасниці відповіли на «підступні» запитання глядачів і навіть співали
акапельно. А наприкінці заходу усі присутні своїми оплесками визначили переможницю у головній номінації «Кращий
молодіжний естрадний виконавець 2017

року» – нею стала Катерина Шафігулліна.
Вона отримала подарунок від проекту
«Академія зірок» й дипломи облдержадміністрації та міської ради.
Також глядачів розважали улюбленці
молоді – Антон Лукашик, Настя Навольнєва, Марія Ревінцова, Анна Ковальська,
Настя Затолюк, Юлія Нагорна, репвиконавець KOS та численні танцюристи корпорації сучасного танцю «T-Squad
Dance School».
З привітальним словом до студентів
виступила голова обласної спілки народних майстрів «Мистецьке Полісся»
Анна Івченко, яка подарувала організаторам ляльку-мотанку ручної роботи
«Ангел - охоронець».

Залишається додати, що створенню
патріотично-мистецького заходу «Молодь – за мир і процвітання України!»
сприяли: генеральний медіа-партнер –
ТРК «ЕФІР» та її радіостанції, «Хіт FM»,
«Ера FM», «Радіо РОКС», «Русское радио
Україна», ексклюзивний медіа-партнер –
газета «20 ХВИЛИН», головний радіопартнер – радіо «Житомирська хвиля».
Інформаційну підтримку здійснювали: РА
«Прайм», газети «Авізо», «Пульс», «Імперія
ТВ», сайти: zhitomir.info, www.ruporzt.
com.ua, 0412.ua, moemisto.ua, «Афіша Житомира», «Житомир Експрес», zamkova.
info, vgolos.zt.ua, zhitomir.today, news.dks.
com.ua, zhitomir-online.com, zhitomir.life
Вл. інф.
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Євроінтеграція

Німецькі інвестиції
на Житомирщині

Одним із визначальних і реальних
факторів поступу
до Європи є інвестиційна привабливість
країни, в якій розміщують свої підприємства потужні
виробники сучасної
продукції, вкладаючи
в нову справу і територію доволі великий
капітал.

Одним таким підприємством
зі світовим ім’ям, яке прийшло на
терени Житомирщини, є німецька
компанія «Кромберг енд Шуберт
ЖУ» (Kromberg & Schubert), яка
розмістила свій завод на околиці
м. Житомира в с. Оліївка.
Це західноєвропейське підприємство з 100 % іноземними інвестиціями, яке виготовляє електричні бортові кабельні системи для
автомобілів світового класу (таких як: «Mercedes», «Volkswagen»,
«BMW», «Audі», «Porche»).
Компанія «Кромберг енд Шуберт» в Україні має більш ніж
десятилітній досвід, адже до відкриття заводу в Житомирі подібне виробництво було відкрито і
понині успішно діє з 2006 року в
м. Луцьку. Можна зробити висновок, що німецькому виробникові
імпонує Волинь та поліський край
з його природою та працелюбним
населенням, адже після відкриття
першого в Україні підприємства
за 10 років (в 2016 році), аналогічне
підприємство відкривається в м.
Житомирі, і це поки що останній пункт просування компанії
на Схід, вглиб території України.
Варто зазначити, що у планах
компанії наростити виробництво
в Житомирі і збільшити частку у
виробництві задіяних працівників
різних професій до 5 тисяч осіб
вже в найближчі роки. Компанія
«Кромберг енд Шуберт» має подібні виробництва у всьому світі,
а точніше більш ніж 20 країнах та
континентах таких як: Австралія,
Китай, країни Латинської Америки та Європи.
В цілому в корпорації працює понад 40 тисяч осіб по всьому світу з розгалуженою мережею підприємств, логістики та
соціальної інфраструктури. В
державних реєстраційних документах засновником вказано що
підприємство «КРОМБЕРГ ЕНД
ШУБЕРТ ХОЛДІНГ ГМБХ», зареєстроване в Республіці Австрія.

Власником найбільшої частки в
компанії і кінцевим бенефіціаром
є пан Кромберг Ханс-Отто, громадянин Федеративної Республіки
Німеччини. Компанія-виробник
має більш ніж столітню історію
(115 років) та гарну репутацію в
автомобілевиробничий сфері, яку
знають і цінують у всьому світі.
Колишні будівлі заводу «Автозапчастина», які будувалися ще за
радянської доби та мали стати філіалом автомобільного виробника
марки «ЗІЛ», отримали «друге дихання», яке вніс німецький автомобілевиробник комплектуючих, що
є дещо символічним і повчальним.
Адже такий практичний досвід
варто застосувати і до інших підприємств, фабрик і заводів, які під
час «перебудови» та розвалу СРСР
припинили свою діяльність. Отож,
аби зберегти традиції місцевого
виробництва, певну ментальну належність житомирян, варто йти
саме таким шляхом, поступово
повертаючи до Житомира та Житомирщини переробку льону, випуск хімічних волокон, меблевого
виробництва та низки інших, давно
забутих виробництв.
Зі слів та заяв очільника Житомирщини того часу Сергія
Машковського (2016 рік), обласна
влада зробила чимало практичних
кроків та сприяння, аби швидко
та злагоджено оформити «купу»
формальностей щодо виділення
землі, приміщень та низки дозвільної документації, аби запуск
виробничих потужностей відбувся без суттєвих бюрократичних
перепон. Для Житомирщини за
останнє десятиліття це – одна з
найбільших інвестицій, отож для
влади це було справою честі, аби
не тільки на словах, а і на практиці
довести відкритість та лояльність
західному інвестору.
Якщо говорити в натуральних
цифрах і інвестиціях, які планується вкласти у виробничий
комплекс на околиці Житомира,
то це понад 30 мільйонів євро,
включаючи об’єкти соціальної
інфраструктури.
Олександр Шарварський, фінансовий директор корпорації
Kromberg&Schubert Україна говорить, що іноземний інвестор
вкладає гроші в Україну, знаючи,
що у нас широко відкрите «вікно»
можливостей, хоча й вистачає ризиків. Виробництва, подібні нашому, він також розмістив в Македонії, Сербії та інших країнах.
На жаль (а для Оліївської
ОТГ – на щастя), низка податків, як
то ПДФО та інші, які могли б іти
до скарбниці м. Житомира та поповнити міський бюджет – йдуть
на розвиток щойно створеної Олі-

ївської об’єднаної територіальної
громади тільки тому, що нинішнє керівництво та депутатський
корпус Житомирської міської
ради на практиці абсолютно не
дбають про поповнення бюджету
міста та розширення його меж, до
яких могло б увійти підприємство
«Кромберг енд Шуберт Житомир
Україна». Зазначаємо це тому, що
«левову частку» працівників підприємства складають мешканці
Житомира, та ця територія гармонійно могла б «вписатися» в
межі міста.
Що стосується самого виробництва, то цікаво відзначити
новітні та дещо несподівані для
нас месиджі, як то «нуль браку та
помилок» в сфері виробництва.
Це – дещо незвичні для нашого
вуха гасла, адже в час тотального
непрофесіоналізму та безвідповідальності такі цитати звучать
майже як виклик!
Підприємство серйозно дбає
про підготовку кадрів для свого
виробництва і задля цього проводить як публічні, так і локальні
заходи з залучення активної та
продуктивної частини населення.
Зазвичай молоді люди проходять
безкоштовне двохтижневе навчання на підприємстві, а далі – 3-місячна практика з повною оплатою
робочого дня. Зробити кар’єру
на цьому виробництві цілком
вірогідно та можливо, адже попит на молоді та освічені кадри
є постійно стійким та високим.
Так, до недавнього часу, зі слів одного з керівників, підприємство

потребувало 40-50 осіб з вищою
освітою та знанням німецької мови
для роботи на керівних посадах
різних ланок з можливістю гарного кар’єрного зростання. Але, на
жаль, таку кількість кадрів одночасно знайти проблематично, а
це свідчить про те, що потреба в
знанні німецької мови для молодих людей є постійно великою
та буде мати стійку тенденцію в
найближчі роки та десятиріччя.
Якщо говорити про саме виробництво, то незвичним в наших
українських реаліях є «німецький»
порядок в цехах та на території
заводу. Традиційного сміття та
захламлення, забрудненого повітря, тютюнопаління немає і «в
помині». Всі ці речі абсолютно
не притаманні новому виробництві, що позитивно впливає як
на продуктивність праці, так і на
виховання особистості в нових,
по-справжньому європейських
реаліях. Щодо оплати праці на
підприємстві, то вона залежить
від багатьох факторів, але є доволі високою для нашого регіону
і коливається в межах від 5 до 8
тисяч гривень залежно від посади
та сфери застосування. Проводячи
паралелі з традиційною роботою
в Польщі сьогоднішніх українців,
варто зазначити, що при високій
ціні з винаймання житла стає
вигідно працювати в себе вдома,
жити в свої родині та серед друзів,
в звичній системі координат та
традицій.
Так, робота на такому системному та високоорганізованому ви-

робництві – не мед, бо потребує
постійної концентрації всього організму, але так працюють у всій
Європі та в цивілізаційному світі. І
саме завдяки наслідкам такої системної роботи продуктивної частини населення багато країн досягають високих показників ВВП,
постійного зростання технічного
прогресу у всіх ланках широкого
виробництва.
Вкладені чималі іноземні інвестиції є тільки «першою ластівкою» для Житомирщини, яка
«приречена» бути втягнутою в
справжній процес європейської
інтеграції всієї України.
Будівництво такого потужного підприємства на Житомирщині стало можливим перш за
все тому, що Україна остаточно
визначилася зі своїми цілями та
пріоритетами, а саме: демократичний розвиток суспільства,
інтеграція і адаптація до європейських структур економічної і
політичної системи, захист права власності та права людини.
Все це стало можливим тільки
після підписання асоціативної
Угоди Україна - ЄС, а також
низки інших регулюючих документів на міждержавному та
міжурядових рівнях.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування
реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.
eu/europeaid). Зміст цієї публікації є
виключною відповідальністю автора і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу.
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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
АТП (вахта, Україна): кранівники,
автокран., електрик кранів, водії,
машиністи. ЗП 7500-12000грн./вахта
(15-20дн)+Житло. 0672182601
• Бензопильники, трактористи, пилорамники, зварювальники, автослюсарі,
водії, бригадири на заготівлю і переробку лісу. Житомирська обл., висока з/п.
0968919614.

• Будівельники (арматурники, бетонярі, малярі, оздоблювальники) на постійну  роботу. Довготривалі відрядження в Польшу.
0664318970,0978766359
• Будівельників, зварників, автомулярів,
рихтувальників, монтажників металоконструкцій, підсобників, доглядальниць,
хатніх робітниць в Ізраїль. Робоча віза
В1. Прискорене оформлення біометричного паспорту.Ліц.МСПУ АВ 585042 вiд
09.11.2011. 0672326904.

Вантажники. З/п 5200 грн, нічний комірник, з/п 6300 грн. Графік роботи:
14/14 днів + проживання + харчування + безкоштовний спецодяг. М.Київ,
Борщагівка. 0676593198,0673286897

• Водії кат С.Робота по Україні, з/п договірна, д/р обов`язковий.Дзвонити з
09.00 до 17.00. 0981517788,0981517789

Водій з категорією С+E. Заробітня
плата: 1500Є/місяць! Pобота офіційна
по контракту. Допомагаємо зробити всі необхідні документи: код-95,
чіп. Робота згідно з тахографом!
+380965587759.

• Водій кат С на грузовий автомобіль
з/п 12000-20 000грн, диспетчер-логіст
з/п 7000-12 000грн, слюсар з/п1000015 000грн. 0980481984,0677236043
Водій міксера (бетонозмішувача,
катег. В, С). Робота по Києву та обл.
Навчаємо. Надається житло. ЗП відрядна, висока. 0677247777
• Горничные в гостиницу г. Киев. Предоставляем жилье. Бесплатное питание и форма. З/п 5600-8200 грн/мес.
0673417292

• Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота
в м. Чорнобиль. Вахта 15/15. Своєчасна
з/п (10000-12000 грн за вахту). Проживання та харчування оплачує компанія. Офіційне оформлення. 0993454904
Зварювальник на ковані вироби.
Робота в м. Житомир. Висока з/п.
0969848439
Інженер водопостачання та водовідведення, опалення та вентиляція. Заробітна плата - по результатам співбесіди. Адреса м.
Житомир, вул. Покровська, 112.
0977299141,0976889218

Інформація щодо працевлаштування. Для компанії що виготовляє яхти в Польщі потрібні різноробочі працівники. Вакансії для
молоді, чоловіків та сімейних
пар. за детальною інформацією
звертайтеся за +48727824681,(050
)0229897,(097)0875347
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Шоу-балети,
танцори, офіціанти. Контр. від 3міс.
Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12. kenjob@
mail.ru 0972201876;0936439307

Майстри на будівельні професії: монолітники, арматурщики, мулярі,
плиточники, фасадчики, сантехніки. Висока заробітня плата! від
20000грн! Робота офіційна по контракту. +380965587759.
Меблевому виробництву в м. Києві
потрібен досвідчений працівник
(5000 - 12000 грн), перспективний
учень (5000-8000 грн). Оплата від виробітку. Іногороднім надається безкоштовне житло. Стабільна робота
на тривалий період. 0680173905
Менеджер з продажу в компанию
Алітан Груп, наявність прав кат В,
бажано з власним авто. Офіційне
працевлаштування, гідна заробітна
плата 0674365119
• Менеджер по роботі з персоналом. Робота в центрі міста, г/р з 09.00 до 17.00,
з/п від 4000грн. 418189

• На работу в г.Киев требуются уборщики и уборщицы. Удобный график работы, спецодежда. Жильем
обеспечиваем, оплачиваем проезд
до г.Киева. Зарплата 5000-8000 грн.
0689838536,0992189663.
• Оббивальник м`ягких меблів. Тривалі відрядження в Литву. Без ш/з.
Досвід роботи обов`язковий. З/п 27000
грн/місяць. Проживання за рахунок
роботодавця. Офіційне працевлаштування. 0997252747,0679402289,06353
07471
• Офіційне працевлаштування в Польщі. Безкоштовно! Легально! Надійно!
м. Львів. вул. Героїв Упа 73. Наш сайт
- jdm-ukraine.com/ +380673732926
Охоронець в магазин, вул.Шевченка,
103. Графік роботи 3/3, зп висока і
своєчасна.  0675084531
• Охоронник, зп 7000 грн. за місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання за рахунок фірми. Довідки: м. Умань,
вул. Незалежності, 83. 0678457965
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098 22-59-000
Вязальщицы

Тел.:

на носочное производство

с обучением.

З/п по результатам собеседования.

• Охоронники ч/ж на постійну роботу 
в охоронну фірму. Вахта, проїзд та
проживання за рахунок підприємства (096)8689080,(098)3155059
• Охоронники чоловіки та жінки,
вахтовий метод роботи, харчування та проживання і доставка на місце роботи за рахунок роботодавця.
0952872944;0677869928
• Охоронники. Г/р: 15/15 днів (оплата - 250 грн/доба + харчування), 7/7
днів (оплата - 300 грн/доба) Надаємо
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Хорошие условия работы

067-412-61-36
В компанию «Петер-Транс»

ТРЕБУЕТСЯ:

Автосварщик
Охоронці (чоловіки та жінки) на підприємство ПрАТ Росава. Вахта в м.
Біла Церква. Г/р- 15/15, 30/15. З/п від
6300 грн/місяць. Житло та спецодяг надаємо. Проїзд компенсуємо.
0679110959, 0503586564 Володимир
Володимирович, 0502396115НатальяВікторівна
• Охоронці потрібні київській фірмі, чол/
жін.Вахта 15/15, 21/7, соцпакет, з/п своєчасна, б/о проживання. 0676073773

• Підприємству потрібні: складальники фоторамок, складальники меблів

безкоштовне житло. Робота в м. Київ.

з ДСП, різальники скла, продавці-кон-

0444842518,0676567811,Олена(дзвон

сультанти. Оф. працевлаштування.

итиз110

З/п від 8000 грн. 0677968054

• Польща. Чехія. Німеччина. Буд-во.
М`ясокомбінати (птиця). Прибирання.
Ресторани. Водіі. Візи (шенген, робочі,
Воєводи). Ліц.Ав 585242 0676705141

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

Помічник повара в ресторан. Хороші
умови праці, гідна заробітна плата.
Деталі за 0974823119

• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів ж/ч запахів.
0990140026;0989489508

• Потрібні спеціалісти забійники
ВЕРХА свеней з навичками знімання
шкури, нутрування, розрубки туш. З/п
договірна. Житло надається. Робота
в Київській обл. м. Бровари 0964442318

Різноробочі потрібні в м. Чуднів.
Гручкий графік роботи (вахта). Заробітна плата- гідна. Детальна інформація за 0978003113Богдан

Прибиральниці(-к) в ресторан. Хороші умови роботи. 0974823119
• Работа в США по контракту: отели, АЗС,
строительство, семьи, супермаркеты, з/п
от 50000грн., проживание, страховка
оплачиваются работодателем, авиа в
кредит. ПП Пасифик Юниверсал Груп
Украина,Киев, ул.Константиновская,
24.ЛМСПУ АВ547342 от 21.11.10 0444
254025,0636779150,0954192926

Региональный представитель для
работы с людьми и документами.
Оформление договоров и услуг по
териториальности. Требования:
порядочность, ответственность,
пунктуальность, наличие офисного
помещения, оборудования (компьютер и интернет обязательно).
0957762877

• С/г техніка: косарки, грабарки, трактори
МТЗ, комбайни зерно- та картоплезбиральні, копачки, плуги, ін. с/г техніка ,
доставка. 0966809590,0969302249
• Спільна польсько-укр.агенція. Візи та
безліч вакансій до Польщі, Чехії, Німеччини, Голандії, Франції. Шукаємо дилерів.
0674550664

Спільна польсько-українська агенція відкриває візи до Польщі, Чехії,
Литви. Робота в Голландії, Німеччині, Яехії, Франції. Візи воєвудські. Шукаємо регіональних представників.
Ліц.АВ 547294 від 10.09.2010 06745506
64,0996348031,0632154039

• Столяр-станочник майстер з виготовлення столів, лавок, садових меблів. З/п- договірна. Житло надається.
Робота в Київській обл. м. Бровари
0964442318
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В зв'язку з відкриттям

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);
- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);
- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ
ПОСУДУ);
- БАРМЕН
- ОФІЦІАНТИ

нового закладу

ПОТРІБНІ:

Г/р позмінний, заробітня плата - ставка+%.
Робота в центрі міста
• Терміново набираємо прибиральників (чоловіки та жінки) в торгові центри 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
• Польща. Чехія. Німеччина. Буд-во.
М`ясокомбінати (птиця). Прибирання.
Ресторани. Водіі. Візи (шенген, робочі,
Воєводи). 0676705141

2. Нерухомість
2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири
• Продам 4-х ком.кв., 1/1 этажей,
73м/0м/0м, Житомирская обл., Барановка, Тыщика. Цена 483 871 грн.
0688322632

2.10. Продам Дачі
• Продам дачу, Ивано-Франківська
обл., Косовський р-н, с.Уторопы, присілок Лісок. Ціна 402 145 грн. 0964791322

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

ААввттоос
сллее са
саррь
ь

На
Напостоянную
постояннуюработу
работу
ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36

• 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

3. Авто
3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам
• Запчастини до міні-тракторів китайського 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 марок, в будь-якому стані, після ДТП,
не розмитнені, проблемні. Дорого.
0976484669,0635852350
Куп и м в а ш а в т о м о б и л ь н а
выгодных для вас условиях, в короткие сроки. Возможна покупка
кредитных, проблемных, после ДТП
автомобилей. 0962494994Ярослав
Куплю авто в будь-якому стані: ціле,
після ДТП, потребуюче ремонту,
проблемне, кредитне, арестоване,
будь-якої марки. Евакуатор. Швидко.
0731617000,0976646575
Куплю авто вітчизняного або зарубіжного виробництва. Можливо
після ДТП. Швидко та дорого. 06774
59877,0632439432,0687905005

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
3.4. Автомобілі._Знiму в оренду
• Комбайни зернозбиральні, преспідбирачі, комбайни картоплезбиральні іноземного в-ва, трактори МТЗ-80, -82, Т-25, доставка.
(050)8462159,(098)6306600

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
Комбайни картоплезбиральні
"Анна", прес-підбирачі різних марок, трактори Т-25, Т-82, плуги оборотні, інша с/г техніка, Польща.
097)4742211,(097)4742272.
• Куп. лічильники Гейгера, Re-трубки.
Р а д і ол а м п и Г У , Г И , 6 н , 6 ж , 6 п , в
т.ч.індикаторні. Контактри. Реле. Вакуум.конденсатори. 0979902807

Комплектувальники • Відбірник
ня

лат

8 000
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тна
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Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52
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тки
с
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ж
сса 37 лет
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до
от 18

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.

5
19–7
–
7
3
2
5
044–
93–6
–
0
4
–4
050
админ Лариса
админ

Лариса

• Куплю напівпричіп-рефрижиратор:
ALKA-13, ОДАЗ, Тіраспольку, термичку,
ізотермічний фургон, вагончик, побутівку, контейнер, фургон (будка КАМАЗ/
МАЗ). 0674201570

• Прес-підбирачі, комбайни зернозбиральні, бурякозбиральні, картоплезбиральні та ін., можлива доставка,
часткове кредитування.(050)9242613;
www.rustexno.com.ua, rustexno@
mail.ru 0505158585, 0679040066
• С/г техніка: косарки, грабарки, трактори
МТЗ, комбайни зерно- та картоплезбиральні, копачки, плуги, ін. с/г техніка,
доставка. (096)6809590,(096)9302249.
• Саджалки, сівалки, плуги, грунтофрези, борони, мінітрактори, мотоблоки. Запчастини. Зернодробарки, траворізки. Доставка по Україні.
(095)0465090,(096)0465090Сайт:agrok
ram.c
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БУРІННЯ свердловин

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Земельна ділянка, пл. 0,1000 га, К/Н 1822081200:03:001:0531, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл. 574. Дата торгів:
14.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №248924;
2. Земельна ділянка, пл. 0,1000 га, К/Н 1822081200:03:001:0432, за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка). Дата торгів:
14.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №248930;
3. Підвальні приміщення №№60-1,60-2,60-3, 60-4,60-5,60-6,61-1,61-2,61-3,61-4,615,61-6,61-7,61-8,61-9,61-10,61-11, 61-12,61-13,61-14,61-15,61-16,61-17,61-18,61-19,61-20,61-21 пл.
446,9 кв.м, за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 47. Дата торгів: 14.12.2017
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №248971;
4. Земельна ділянка К/Н 1822086500:01:001:0388, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Сінгурівська сільрада, с.Пряжів, ділянка №
17. Дата торгів: 14.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №248945;
5. Будівлі та господарські споруди заг. пл. 473.1 кв.м за адресою: Житомирська
обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Коцюбинського,58. Дата торгів: 14.12.2017 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №249194;
6. Об'єкт незаверш. будівництва, готовність 73%, заг. пл. 330 м.кв. та земельна
ділянка К/Н 1810136300:10:007:0015, пл. 1000 м кв., за адресою: м. Житомир, вул. Березівська, 54. Дата торгів: 14.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№249247 (уцінено лот № 241710);
7. Нежитлова будівля, свинарник, літ. П-1, заг. пл. 1736,4 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна, 1. Дата торгів: 14.12.2017
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №249252 (уцінено лот № 241298);
8. Нежиле приміщення, заг.пл. 229,9 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м.
Коростень, вул. Базарна,20. Дата торгів: 14.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №249271 (уцінено лот № 241297);
9. Квартира заг.пл. 69.60 кв.м, за адресою: м. Коростень, вул. 1-го Травня 37,
кв.7. Дата торгів: 14.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №249274
(уцінено лот № 237572);
10. Квартира, заг.пл. 46,8 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул.
К. Маркса, 65А, кв. 79. Дата торгів: 14.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №249276 (уцінено лот № 241462);
11. Квартира заг пл. 44.6 кв.м, що складає 41/100 житл. будинку, за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Базарна, 8 кв.2. Дата торгів: 14.12.2017 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №249280 (уцінено лот № 237107);
12. Цілісний майн. комплекс комбінату, заг.пл. 111743,90 кв.м, за адресою: м.
Житомир, вул. Баранова, 125. Дата торгів: 15.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №249474 (уцінено лот № 240635).

• 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

3.7. Автозапчастини. Продам
• Агрозапчастини до зернозбиральних комбайнів, обприскувачів,
косарок, прес-підбирачів, картоплезбиральних комбайнів, картоплесаджалок, копачок, шини, камери. Www.agrokom.in.ua. (063)9628236,
0676713553,0992012978
• Запчастини до всіх видів м/автобусів та мінівенів, у наявності та на
замовлення (2-7 днів), нові, б/в, гуртом та вроздріб, відправка по Україні,
власний великий склад. (097)1521331
,(093)2613742,(097)7266640
Продаємо автомобільний GPS трекер, для дистанційного контролю
за машиною, трактором або мотоциклом. Ціна від 970 грн. Замовлення та консультації за телефоном
0671115611

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

• Екскаватор-ЗХ-130, Хітачі, в-во Японія, 2005р., 1рік як в Україні, привезений з Нідерландів, поміняні масла,
фільтра, готовий до роботи, знаходиться в м.Києві, відмінний стан.
(067)3606595

3.9. Автосервіс, авторемонт.
Послуги
Евакуатор по місту Житомиру, області та Україні . До 4-х тон, довжина
-5 м. Будь яка форма завантаження
0731617000,0976646575
• Куп. ретро мотоцикли, з/ч:
М72,61,62;К750;Дніпро12,16;БМВ;
Харлей;ДКВ;ТІЗ;АВО; моделi з вед.колясками. Самовивіз. 0678874018,0669663546

4. Будматеріали
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
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на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.
Роботи виконуються
вчасно та якісно
ТОВ «Житомирбуррозвідка»
Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57,
(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

Водители кат. "Е"
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т
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еб

067-412-61-36

Тр

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги

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

ПП Фонтан: буріння, ремонт, тампонаж свердловин на воду, монтаж н а с о с н о г о о б л ад н а н н я .
0677855628,0677723483

Каміни та груби муруємо з водяним та повітряним опаленням,
також ремонтуємо і переробляємо груби та каміни. Альтернативне і додаткове джерело тепла до
існуючої газової та електро-парової системи. 0674597690

4.14. Зварювальне, обладнання.
Продам
• Ковка та ковані елементи за гуртовими цінами, дос тавка по всій
Україні. (096)6406564,(044)3792466.
Сайт:KOVOSVIT.

4.39. Опалювальне обладнання.
Продам
• Котли твердопаливні тривалого горіння
(виробничі, побутові). Тепловентилятори
на дровах. Буферні ємкості. Виробництво, реалізація. Монтаж опалювальних
систем. 0963966482,0957649309
• Котли твердопаливні, піролізні, шахтні.
Теплоакумулятори. Від виробника. Доставка по Україні. Найкраща ціна без
посередників. http://termico.com.ua, (05
0)3292211,(067)3292211,(093)3292211

6. Послуги

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

4.16. Металообробка, ковка
металу. Послуги

6.13. Ремонт техніки

• Продам песок, бут, щебень, отсев, дрова, землю, глину, перегной, подшивка. Доставка стройм а т е р и а л о в , в ы в о з м у с о ра .
0938436692,0976949302Сергей

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

Ремонт холодильників, заміна комплектуючих, заправка.
Якість, гарантія. Виїзд по області.
0975107907,0932929225
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Фізична особа-підприємець Маркіна Людмила Анатоліївна має
намір отримати в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
ФОП Маркіна Л.А. зареєстрована за адресою: 10003, Житомирська обл., м. Житомир,
вул.Чехова, 4, кв. 16. Заклад громадського харчування знаходиться за адресою: 12416,
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Барашівка, вул. Богунська, 20.
Викиди забруднюючих речовин виділяються в атмосферне повітря при роботі
котла, тандиру, витягової вентиляції.
Відбуваються викиди наступних речовин: натрію гідроокису -0,00008 т/рік;
речовин у вигляді суспендованих твердих частинок -0,015 т/рік; оксиду азоту (у
перерахунку на діоксид азоту) – 0,0206 т/рік, оксиду вуглецю -0,025 т/рік; вуглецю
діоксиду - 13,996 т/рік; акролеїну – 0,00002 т/рік; кислоти оцтової - 0,0005 т/рік.
Сумарний обсяг викидів ЗР - 14,06 т/рік.
Перевищення санітарно – гігієнічних показників якості атмосферного повітря
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери
на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення ФОП
Маркіна Л.А. пропонується прийняти як нормативні.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди
направляти до місцевих органів влади за адресою : 10003, м. Житомир, вул. Лесі
Українки, 1 та до ФОП Маркіна Л.А.
Розробник обгрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО – МБ», тел.: (0412) 461 660

6.17. Послуги. Iншi
• Економне опалення. Тепло за 20 коп/
год. Економія до 70% на опаленні! Економні ел/радіатори, керам. панелі. Вир.
Україна. 0675236614
• Куп. Баббіт Б-16,-83 (чушка, лом);
припой ПОС-30,-40,-61; олово. Термін.
б-якому вигляді, кількості. Офіс-Кривий
Ріг. 0963409983

• Куплю натуральні янтарні буси від
500 до 1500 грн. за 1 грам, коралові
буси. А також старовинні ікони, картини до 1990 р., книги до 1917 р. Та
інші предмети старовини, для власної
колекції. (050)3466068
• Куплю орден "За службу Родине" ВВ
СССР II степени - 20000грн. Другие
награды, медали. (095)3961168
• Куплю: військову форму СРСР, чоботи
хромові, бурки, нагороди, значки, янтар,
зуби кашалоту, бівень, сервізи, картини.
0683345254
• Купуємо дорого газові колонки, котли,
холодильники, морозильні камери, (всіх
видів), пральні машини, непрацюючі кондиціонери, радіодеталі. (096)7979775,(0
94)9148046,461046
• Повний комплект обладнання мінізаводу для вир-ва шлакоблоку: прес
шлакоблочний, прес полублоків, трансп.
обладнання,т.п. 0675669709
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• Поршнева група МД-Кострома, КМЗ,
гільза, поршень, кільця, пальці, прокладки, вкладиші. Ориг.з/ч КАМАЗ, МТЗ.
0675702202,0507190074
• Постійно закуповуємо вугілля деревне з твердих та м`яких порід деревини.
0981554242
• Постійно закуповуємо паливні брикети
"Піні-Кей", самовивезення, упаковка бігбег або пакети. 0981554242.
• Продаємо надійні інкубатори украінського виробництва для всіх видів
яєць від 42-3000 шт. inkubator.biz.ua,
0975618474,0634200870

• Скуповуємо автокаталізатори,
Львів, оцінюємо швидко і дорого,
при опті 5дол./кг. E-mail: akiper2008@
yandex.ru, www.avtokatalizator.com.
ua. (098)5599922,(067)3230202
• Создание профессиональных
сайтов, интернет-магазинов с
с о в р е м е н н ы м ,  у н и к а л ь н ы м и
адаптивным дизайном! Продвижение и раскрутка проектов в Google
и Yandex, поисковая и контекстная
реклама в поисковых системах!
Работаем по всей Украине и Европе!
0989710010
• Стабилизатори напруги семісторні!
Укр.вир. Профес.комплексний захист.
Гарантія-3р.Сайт: stabilizator.dp.ua,
0674928371,0501011184
• Холодильні пром.камери, овочесховища, двері хол.камер, компресора,
конденсатори, повітряохолодж, інше.
0671002008,lsndnepr.com.ua

Заява про екологічні наслідки діяльності

Заплановано встановлення контейнерної автозаправної станції (КАЗС) на
території земельної ділянки на вул. Биківське шосе, 3, в смт Довбиш Баранівського району Житомирської області для заправки транспортних засобів
автотранспортних підприємств та приватних підприємців.
На КАЗС будуть виконуватись наступні операції – приймання і зберігання
пального, заправка автотранспорту. Операторна використовується існуюча.
Інженерні мережі, необхідні для експлуатації – існуючі. Передбачається очищення виробничо-дощових стоків від піску та нафтопродуктів коалесцентним
сепаратором Роbі Rаіn-1 продуктивністю 1,0 л/с.
Об’єкт відноситься до екологічно небезпечних, згідно з постановою КМУ від
28.08.13 № 808.
При експлуатації та обслуговуванні об’єкту негативний вплив на геологічне та
водне середовище, ґрунти, мікроклімат, рослинний та тваринний світ, на
соціальне та техногенне середовища в районі розташування об’єкту відсутні.
Вплив від експлуатації об’єкту здійснюється на повітряне середовище, утворюються відходи. Залишковий вплив всіх джерел впливу в межах нормативів.
Основними забруднюючими речовинами від запроектованих джерел експлуатації КАЗС є: бензин (пари бензину) – 0,034822 г/с, 0,666978 т/р та дизельне
пальне (вуглеводні граничні С12-С19) – 0,004993 г/с, 0,020041 т/р. Решта викидів
від пересувних джерел – автотранспорту, що заправляється (45 авто/добу).
Внаслідок реалізації проекту утворюватимуться: відходи від зачищення
резервуарів для зберігання нафтопродуктів – 0,5006 т/рік шламу, 0,2 м3 промивної води; пісок забруднений нафтопродуктами – 0,0986 т/рік; улов очисних
споруд – 0,003 т/рік завислих речовин, 0,0004 т/рік нафтопродуктів; ТПВ – 0,82
т/рік; будівельні відходи – 0,15 т.
Передбачений збір, збереження та вивезення згідно з договорами та утилізацію чи переробку відходів, виключає їх вплив в районі розміщення об’єкту.
З пропозиціями та зауваженнями звертатися до Баранівської
райдержадміністрації : 12700, Житомирська обл., м. Баранівка,
вул. Соборна, 12, тел. (04144) 4-22-16

8. Різне

8.23. Інше. Продам

8.6. Продукти харчування. Куплю

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

• Куплю сою, соняшникове насіння,
гречку та ін. зернові від населення.
0679826838

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

Купуємо відходи плівки полієтиленової, пластмаси та макулатуру.
0505580047,447919

8.21. Знайомства. Вiн пише
• Мужчина, 57/180/80, работа, квартира,
внешность в норме, познакомится с девушкой из города или села, желающей
иметь детей и семью, ведущей здоровый
образ жизни, 0963300124

• Куплю від 60т. кукурудзу, пшеницю,
соняшн, ячмінь, жито, рапс, льон, овес,
просо, горох, гірч, кореандр,в т.ч. некондиція. 0503402445

8.24. Інше. Куплю
• Куплю марки, альбомы для марок, а
также другую филателистическую продукцию. Куплю монеты и бумажные деньги. 0637610940,0506389475
• Куплю холодильники; морозильники;
газові колонки, котли, плити; пральні машини; телевізори; радянські комп`ютери,
радіодеталі. 461046,0967979775
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

Відома європейська гадалка гадає на
картах таро, за рисами обличчя,
очима, фото.
Знімає порчу, вроки, родове прокляття,
вінець безшлюбності.
Налагоджує сімейні відносини і бізнес.
Ставить захист.

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ПЕРШЕ ГАДАННЯ БЕЗКОШТОВНО

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!

Спеціальний дозвіл
МОЗУ №2259 від 02.29.2010 р. Ліцензія МОЗУ №567586 від 28.10.2010 р.

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

м. Житомир, тел.: (063) 937-53-58

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

Куплю авто вітчизняного або

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

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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Гороскоп на тиждень 22 - 28 листопада
ОВЕН

Непогані перспективи
на роботі, але для цього
мусите докласти максимум зусиль. Постарайтеся налагодити добрі стосунки з колегами.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня варто
розібратися з паперами, оформленням важливих
документів. Не намагайтеся
нікому нав’язувати свою думку.

БЛИЗНЮКИ

Щось змі нитьс я,
жити стане легше. Результативність вашої роботи залежатиме від самовдосконалення
та самодисципліни.

РАК

Заплановані справи
можуть зірватися, зате
з несподіванками впораєтеся
чудово.

ЛЕВ

Досить складний і напружений період. Водночас настає сприятливий момент
для початку нової справи, важливих змін у вашому житті.

ДІВА

На вас очікує успіх,
але для цього треба буде
добре постаратися. У вихідні у
справах «затишшя», тож добре
відпочиньте і розважтесь.

ТЕРЕЗИ

Не форсуйте події та
не намагайтеся робити
десять завдань одночасно. У вихідні порадують приємні новини
особистого характеру.

СКОРПІОН

Цього тижня маєте
шанс опинитись у центрі подій та показати
себе з найкращого боку. Не «рубайте з плеча» і доводьте справи
до кінця.

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

Доведетьс я добре
постаратись «на всіх
фронтах», менше говоріть, більше робіть. І тоді вас гідно оцінить
керівництво та кохана людина.
У вас з’явиться шанс
значно просунутися уперед – потрібно лише безпомилково обрати напрямок.
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до крайнощів. Так, суворі вегетаріанці – вегани – відмовляються
не тільки від м’яса,але і, наприклад, від меду (отримання цього
продукту нерідко супроводжується загибеллю бджіл) і цукру,
для «відбілювання» якого використовується тваринне вугілля.
●●Однією з радикальних форм
вегетаріанства є фрукторіанство,
яке припускає поїдання лише тих
плодів, які зібрані «ненасильницьким способом». Іншими словами,
фрукторіанець «за милу душу»
з’їсть грушу чи яблуко, яке впало з дерева, але відмовиться від
моркви, збір якої пов’язаний з
руйнуванням кореня рослини.
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

ВОДОЛІЙ

Отримаєте декілька
пропозицій, однак не
поспішайте з остаточним рішенням. Не ображайтеся
на критику, робіть правильні висновки.

РИБИ

Не варто лінуватися
і сумніватися у власних
силах, повірте, що цього разу
ви зможете втілити в життя свої
задуми.

Цікаві факти про вегетаріанство
●●Батьківщиною вегетаріанського руху вважається Стародавня Індія. Варто відзначити,
що і сьогодні багато жителів
«країни чудес» добровільно відмовляються від м’яса, складаючи
тим самим більше ніж 70% від
загального вегетаріанського «населення» планети.
●●Перше в світі спільнота
вегетаріанців була сформована
у 1847 році в Англії. Головною
метою активістів було розвінчання міфу про те, що рослинна дієта несумісна зі здоров’ям
і довголіттям.
●●Вегетаріанство, як будь-яка
ідеологія, може часом доходити

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

● ● Чимала частина людей
відмовляється від тваринної
їжі в ім’я турботи про навколишнє середовище. І треба
сказати, що їхні побоювання
аж ніяк не безпідставні.
●●З н а ч н е ч и с л о л ю д е й
приєднується до армії «травоїдних» і з релігійно-етичних
міркувань. Зокрема, вегетаріанство широко поширене в
середовищі кришнаїтів.
●●У лавах «зіркових» вегетаріанців є: Леонардо да Вінчі, Альберт Ейнштейн, Генрі Форд, Пол
Маккартні, Оззі Осборн, Шинейд
О’Коннор та Бред Пітт.
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Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

743

тиск, мм

- 4°
+ 1°
746

тиск, мм

- 3°
+ 2°
747

тиск, мм

+ 1°
+ 5°
745

тиск, мм

+ 3°
+ 7°
740

тиск, мм

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
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від 6 травня 2015 р.
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+ 3°
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Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

вівторок

Піца
«Челентано»

- 3°
+ 1°

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

- 2°
+ 2°
738

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

тиск, мм
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Ліга справедливості

Межа

Після битви Бетмена і Супермена останній не вижив. Він пожертвував собою, щоб
врятувати людство від страшної загрози. Але
чи надовго? Брюс Вейн об’єднується зі своїм
новим союзником Діаною Прінс, щоб боротися з
новим, ще більш могутнім ворогом Дарксайдом
– правителем планети Апоколіпс. Бетмен і ЧудоЖінка розуміють, що їм потрібна ціла команда
супергероїв, щоб побороти такого ворога. Вони
знаходять унікальних і сильних людей: Аквамена, Флеша, Кіборга. Разом ці супергерої мають
суттєві шанси проти Дарксайда. Для цього їм
треба тільки дійсно стати командою.

Адам Крайняк – батько сімейства, яке
живе на кордоні України та Словаччини.
Він готовий на все, щоб прогодувати
своїх рідних. Тому Адам є главою кримінальної організації, яка займається
незаконним перевезенням контрабанди через кордон. В основному вони
працюють з сигаретами, хоч і є варіанти
заробити більше грошей... Адам має
вирішити: залишитися вірним своїм
принципам, або заради великих грошей
зайнятися контрабандою наркотиків.
Можливо, існують й інші варіанти...

Жанр: бойовик, фантастика

Жанр: кримінал, трилер

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 зібралося 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.

kinoukraina.zt.ua

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 дівчину абсолютно голою за ґратами на екрані. Їм треба встигнути вирішити завдання за
зазначений час, щоб врятувати її.

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

«Вій»
23 листопада
Початок о 19.00

У редакцію газети «20 хвилин»

ту
запрошуємо на робо
ЖУРНАЛІСТА

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.

уйте(067)

н
Телефо

510-50-75

«Летючий корабель»
25 листопада
Початок о 12.00

«Божі тварі»
25 листопада
Початок о 19.00

