
Підвищення ціни газу на 15% 
збільшить кількість субсидіантів 
на 600 тисяч родин
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Звіт Сухомлина за 2017 рік:  
для людей чи «для галочки»?

вул. П. Болбочана, 58
8017

Нектар «Мультивітамін»
0,95 л, ТМ Сандора

Батон «Житомирський»
в упак. поріз. 450 г

ТМ «Золотий Коровай»

Батон «Житомирський»
в упак. поріз. 450 г

ТМ «Золотий Коровай»

108

Крупа гречана, 800 г
ТМ «Фанчі»

Крупа гречана, 800 г
ТМ «Фанчі»

9515

Халва соняшникова
400 г, ТМ «Сонечко»

3018

Мінеральна Вода
«Крайна», 1,5 л в ас.

Мінеральна Вода
«Крайна», 1,5 л в ас.

106

Ламінат
від 188

грн/м2

Матраци
ортопедичні
знижки
до 20%

Двері
міжкімнатні

від 429
грн/м2

Двері
вхідні

від 4000
грн/м2

У Будмаркеті М2

Весняне потепління цін

У нас легко знайти сучасні та якісні матеріали за доступними цінами.

с. Зарічани, Бердичівське шосе, 4
www.budmarketm2.com

(0412) 44 80 07,   (093) 850 03 07

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-60-90-60 (безкоштовно)

000 грн

24900 грн

38900 грн

52900 грн

000 грн

24900 грн

38900 грн

52900 грн

www.fielmann.uawww.fielmann.ua

Fielmann
Inter 2196 CL
ціна 44900 грн

Fielmann
Inter 2196 CL
ціна 44900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
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ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ ЗА ПІВЦІНИ*.

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА
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080
099
097
073

«КВАРТИРА
ПІД ОХОРОНУ»

«КВАРТИРА
ПІД ОХОРОНУ»

з 1 по 17 березня
2017 року

з 1 по 17 березня
2017 року

АКЦІЯАКЦІЯ -50%-50%

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

Знижка надається на вартість монтажних і пусконалагоджувальних робіт

с. 6
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Ольга Сідлецька

Житомирський 
державний універ-
ситет має ректора. 
Ним, згідно з резуль-
татами голосування, 
стала Галина  
Киричук.

22 лютого 2018 року у ЖДУ 
імені І. Франка відбулися ви-
бори ректора. Як зазначають 
у прес-службі вишу, у голосу-
ванні взяли участь 603 особи. 
Голосували усі штатні викла-
дачі, частина обслуговуючого 
персоналу, а також студенти – 
15% від кількості викладачів. 
Для перемоги новому ректору 
потрібно було набрати 50% го-
лосів плюс один голос.

Отож, з результатом у 351 го-
лос перемогла Галина Євгеніївна 
Киричук, яка є доктором наук, 
завідувала кафедрою ботаніки, 
біоресурсів та збереження біо-
різноманіття. На другому місці 
опинився Андрій Володимиро-
вич Шевчук. У нього – 241 голос.

«Вибори пройшли в межах 
чинного законодавства. Ніяких 
порушень не було виявлено. 
За результатами підрахунку 

голосів комісія одноголосно 
прийняла і затвердила резуль-
тати волевиявлення франківців. 
Виборами задоволений, бо ще 
один університет отримав но-
вого керівника: ініціативного, 
перспективного, зі своєю по-
зицією та програмою. Думаю, 
новообраному ректору вдасться 
об'єднати колектив і зосеред-
ити увагу на усіх позитивних 
напрямках, які були в програ-
мах обох кандидатів. Про дату 
офіційного призначення гово-
рити зарано. За процедурою 
призначення керівника будь-
якого рівня державної наукової 
установи, навчального закладу 
проводиться спеціальна пере-
вірка, за результатами якої буде 
складено довідку. У разі пози-
тивної довідки буде прийнято 
рішення про призначення на 
посаду. Теоретично це від 25 
днів, а практично займає 1–1,5 
місяці», – коментує представ-
ник Міністерства освіти і науки 
України, заступник директора 
Департаменту кадрового за-
безпечення, начальник відділу 
з питань кадрового забезпе-
чення підвідомчих закладів та 
установ В'ячеслав Шиманський.

Нагадаємо, ректора не вда-
лося обрати з першого разу. 
12 жовтня в Житомирському 
державному університеті імені 
Івана Франка відбувся перший 
тур виборів.

ЖДУ імені Франка 
очолить жінка

Анастасія Ліберман

Дерева видалять, 
але за умови, що влас-
ник висадить в місті 
22 ялин там, де вирі-
шить міська влада, та 
посадить нові дерева 
на місці видалення 
насаджень після ре-
конструкції.

Дане питання повторно роз-
глядалось на засіданні міськви-
конкому 21 лютого.

«Вперше зазначений проект 
рішення був оприлюднений 
16 листопада і був відкладений 
на доопрацювання. На зазначе-
ний об’єкт вже є декларація на 
початок будівельних робіт, ді-
лянка надана в оренду на 5 років. 
Був складений акт, нарахована 
відновна вартість на 11 дерев. Пе-
ред новим роком пропонували 
пересадити голубі ялини, але 
зараз це вже неактуально, і про-
понується вирізати всі дерева. 
Нарахована відновна вартість – 

33 тис. 704 грн 40 коп.», – повідо-
мила заступник директора КП 
«Зеленбуд» Тетяна Степаницька.

Членам виконкому предста-
вили ескізний проект, на якому 
були ялини біля нового об’єкту.
«Ось ви бачите нові ялини, 

які будуть висаджені, проте ті, 
що є, підпадають під пляму за-
будови. Згідно з проектом я зараз 
не можу точно сказати, скільки 
буде висаджено ялин», – пояснив 
представник забудовника.

Своєю чергою, член виконав-
чого комітету Руслан Годований 
запропонував зняти відпові-
дальність з виконкому щодо ви-
далення зелених насаджень на 

будівництві, адже дозвіл на це бу-
дівництво надають інші депутати.
«Не можна виносити на ви-

конком питання видалення зеле-
них насаджень при новому будів-
ництві, хай це зразу вирішують 
депутати, які надають дозвіл. Хай 
такі рішення приймає міська 
рада, бо нас сьогодні роблять 
заручниками ситуації», – запро-
понував Руслан Годований.
Нагадаємо, декларація про 

початок будівельних робіт на 
місці колишнього «Смоленську» 
була видана 20 лютого 2017 
року, реконструкцію закладу 
планують завершити до кінця 
2018 року.

Алла Гетьман

У рамках кампанії 
декларування про 
свої доходи у розмірі 
понад 1 млн грн по-
датківців повідомили 
два жителі Житомир-
щини.

З початком 2018 року свої до-
ходи у розмірі понад 1 млн грн 
задекларували 2 суб'єкти декла-
рування. Про це під час брифінгу 
повідомив затупник начальника 
управління податків та зборів 
з фізичних осіб ГУ ДФС у Жито-
мирській області Сергій Барсук.

«У 2018 році у нас вже є двоє 
людей, статки яких перевищу-
ють мільйон. Загальна сума за-
декларованого доходу складає 
2,1 млн грн, сума ПДФО до спла-

ти склала 55 тис. грн, військового 
збору 16 тис. грн», – розповів Сер-
гій Барсук.
Загалом станом на 22.02.2018 

року громадянами подано 1,2 тис. 
декларацій про майновий стан 
і доходи, в тому числі 0,6 тис. на 
отримання податкової знижки 
у відповідності до вимог ст. 166 
Податкового кодексу України.
«Сума всіх задекларованих 

громадянами доходів, отриманих 
у 2017 році, дорівнює 87,6 млн грн. 
Із отриманого та задекларованого 
громадянами доходу податковими 
агентами у 2017 році утримано 
та сплачено до бюджету податку 
на доходи фізичних осіб в сумі 
12,6 млн грн та військового збо-
ру в сумі 0,9 млн грн. Крім того, 
громадянами області самостійно 
задекларовано податку на доходи 
фізичних осіб до сплати в сумі 
1,8 млн грн та військового збору 
0,4 млн грн», – повідомив заступ-
ник начальника управління по-
датків та зборів з фізичних осіб 
ГУ ДФС у Житомирській області.

Як повідомляють податківці 
області, кампанія декларування 
доходів громадян у 2018 році мало 
чим відрізняється від попередніх 
років, але все-таки має відмінності.
«Зокрема,  запроваджена 

нова форма декларації. Зміни 
незначні – до неї додано окремий 
розділ, в якому підприємці ві-
дображають інформацію щодо 
амортазиційних відрахувань. Крім 
цього, суми ПДФО та військового 
збору із прощеного фізичній особі 
іпотечного кредиту можна буде 
сплачувати в розстрочку, а також 
за нульовою ставкою оподаткову-
ється спадщина, отримана від ро-
дичів не тільки першого ступеня 
споріднення, а й від – другого, тоб-
то від рідних братів, сестер, баби 
й діда», – зазначив Сергій Барсук.

Нагадаємо, у 2017 році доходи 
у розмірі понад 1 млн грн задекла-
ровані 37 суб'єктами декларуван-
ня, загальна сума задекларованого 
доходу склала 199,9 млн грн, сума 
ПДФО – 2,9 млн грн та військового 
збору – 1,7 млн грн.

Виконком дозволив видалити 
11 дерев, які заважають 
реконструкції колишнього 
ресторану «Смоленськ»

На Житомирщині задекларували 
свої доходи 2 мільйонери
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Усі жителі області ма-
ють змогу отримати ви-
гідний кредит під 3% для 
придбання, реконструкції 
або будівництва житла.

Як інформують у Житомирській 
облдержадміністрації, для цього необ-
хідно скористатися програмою індиві-
дуального будівництва житла на селі 
«Власний дім».
Отримати пільговий кредит можуть 

жителі області, які проживають і працюють 
у сільській місцевості. Кредит надається 
терміном від 20 до 30 років під 3% річних 
у розмірах: до 300 тисяч гривень кредиту 
для будівництва житла у селі; до 200 тисяч 
гривень кредиту для придбання житла; 
до 150 тисяч гривень на ремонт чи рекон-
струкцію житла.
За  даними Житомирської  ОДА, 

у 2017 році такий кредит отримали 23 сім’ї 
на загальну суму 3 млн 605 тис. грн.

Покрокова інструкція:
Крок 1 – знайти будинок, квартиру, яку 

хочете придбати, або оформити земельну 

ділянку під будівництво будинку;
Крок 2 – зібрати пакет необхідних до-

кументів;
Крок 3 – подати документи до Облас-

ного фонду підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі;

Крок 4 – прийти на засідання комісії 
та отримати згоду на надання пільгового 
кредиту;

Крок 5 – отримати кошти та купити 
житло або розпочати будівництво.

Для більш детальної інформації звер-
тайтесь до Фонду за адресою – майдан Ко-
рольова, 12, каб. 510, 512 або за телефоном – 
(0412) 42–16–06.

Жителі Житомирщини 
можуть отримати пільговий 
кредит за програмою 
«Власний дім»: інструкція
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В неділю, 25 лю-
того, відбувся від-
критий чемпіонат 
м.Житомир зі спор-
тивного туризму 
(пішохідний) у за-
критих приміщеннях 
на дистанціях 1–3-го 
класу складності.

Організатором цього заходу 
виступило управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Житомир-
ської міської ради. Функції головної 
суддівської колегії чемпіонату вико-
нав міський культурно-спортивний 
центр Житомирської міської ради.

Змагання пройшли на базі під-
літкового клубу «Фортуна» МКСЦ 
Житомирської міської ради, що 
знаходиться на Богунії, на тери-
торії Житомирського військового 
інституту ім. С. П. Корольова.
На цей чемпіонат виставили 

своїх учасників три команди. Най-
чисельнішою була команда «Фор-
текс» підліткового клубу «Форту-
на» (м.Житомир), тренер – Уланова 
Лариса Анатоліївна. Другою була 
команда Студеницької загально-
освітньої школи 1–3 ступенів 
(с.Студениця), тренер – Гончаренко 
Микола Володимирович. Третя 
команда, незважаючи на досить 
низьку температуру (близько 15 
градусів Цельсія), приїхала з смт. 
Радомишль і складалася з вихован-
ців районної станції юних техніків 
(СЮТ), тренер – Ніколаєнко Антон 
Юрійович.

Змагання були розділені на 
4 етапи. На першому етапі зма-
галися діти віком 2009–2007 р. н. 
на дистанції 1-го класу складнос-
ті. На другому етапі змагалися 
юнаки молодші 2006–2004 р. н. 
на тій самій дистанції. Третій 
етап проходили юнаки старші 
2003–2001 р. н., та дистанція була 
вже 3-го класу складності. І на 
останньому етапі змагалися до-
рослі 2000 р. н. і старші.

Головну складність цих змагань 
складало те, що учасники повинні 
були прокладати собі трасу самі 
способом самонаведення. Це озна-
чає, що кожен спортсмен повинен 
сам собі підготувати кожен етап: 
навісити мотузки для підйому, 
спуску, траверсу (горизонтальному 
переходу по вертикальній стіні, 
маючи лише виступи-опори для 
ніг та окремо завішені карабіни 
для опори руками), горизонталь-
ної переправи (по самостійно 
натягнутій мотузці), переправи 
по горизонтальних перилах (дві 
горизонтальні мотузки, по нижній 
переступають ногами, а за верхню 
тримаються руками). Потрібно 

було самостійно не тільки навіси-
ти мотузки, але й забрати їх піс-
ля кожного етапу разом з собою, 
щоб на цих же мотузках пройти 
наступний етап.

В спортивному туризмі діють 
досить жорсткі правила безпеки, 
що пов’язано з технічною склад-
ністю проходження трас та тією 
небезпекою, що криється в них. 
Тому судді чемпіонату суворо 
слідкували за тим, щоб кожен 
учасник вірно виконував прийо-
ми самострахування та дотриму-
вався правил техніки безпеки. Та 
спортсмени показали високий 
рівень професійних вмінь та 
знань, чітко і правильно прохо-
дили етапи, а якщо і допускали 
помилки, то незначні.

Слід відмітити високий рівень 
спортивного духу, сміливості 
і витривалості учасників. Кожен 
етап вимагав максимального на-
пруження всіх сил, адже постійно 
приходилося працювати з вагою 
власного тіла, плюс вага споря-
дження. А це – ще 5–12 кілограмів 
в залежності від складності етапу 
і кількості мотузок, які необхідно 
на собі нести. Та, незважаючи на 
ці труднощі, спортсмени напо-
легливо і цілеспрямовано йшли 
по дистанції до фінішу, іноді 
показуючи просто дивовижну 
рішучість. У однієї учасниці на 
ім’я Ярослава зі Студениці на 
першому етапі мотузка вузлом 
зачепилася за допоміжну мотуз-
ку кріплення колоди. І як дівчина 
не старалася висмикнути мотузку 
з цього полону, їй не вдавалося. 
Але вона не здавалася, розкачала 
колоду і силою вирвала мотузку 
з пастки. І в цей же момент в ту ж 
пастку вскочив наступний вузол 
на мотузці. І знову їй прийшлося 
боротися за звільнення мотузки, 
прикладаючи всі свої сили. І знову 
вона перемогла, знову їй вдалося 
вивільнити мотузку. На наступно-
му етапі, після натягування гори-
зонтальної переправи, Ярослава 
торкнулася спиною до підлоги, 
а це заборонено правилами, учас-
ник має повернутися на початок 
етапу і почати все по-новому. Тому 
дівчина повернулася і знову почала 
наводити переправу, хоч і була вже 
фізично виснажена. Але вона все 
рівно знову навісила собі мотузку, 
переправилася по ній та перейшла 
на наступний етап, не менш ви-
снажливий, ніж попередній.
Фізичних сил в неї вже не ви-

стачало, але сила духу та незламна 
воля вели її вперед, до перемоги. 
І так себе поводив кожен спортс-
мен, починаючи з найменших, 
восьмирічних, і закінчуючи тими, 
кому вже п’ятий десяток.

Варто зазначити, що багато 
вихованців клубів зі спортивного 
туризму в тяжкий для Батьківщини 

час стали на її захист, пішли добро-
вольцями в Збройні сили України. 
І служба їх проходила в основному 
в підрозділах розвідки та спеціаль-
ного призначення. Це пов’язано 
з тим, що підготовка зі спортивного 
туризму, отримана в дитячому та 
юнацькому віці, виявилася дуже 
цінною для виконання специфіч-
них завдань з розвідки. І командири 
підрозділів цінували їх як особливо 
підготовлених бійців.

Але матеріальне забезпечення 
клубів зі спортивного туризму, як 
було видно за учасниками чемпіо-
нату, на досить низькому рівні. Не 
вистачає альпіністських карабінів, 
мотузок, різних затискачів та при-
строїв для мотузок, страхувальних 
систем та обв’язок, компасів, по-
хідного та бівачного споряджен-
ня. Захисні шоломи та карабіни 
одна команда передавала іншій, 
бо не у всіх команд вони взагалі є. 
Відсутність байдарок та відповід-
ного спорядження унеможливлює 
проведення підготовки та змагань 
з водного туризму.
Все це негативно відобража-

ється на якості навчання і під-
готовці юних спортсменів. І хоча 
тренери, як ентузіасти своєї 
справи, намагаються знайти ко-
шти на це все, а дещо і купують 
за власний рахунок, осилити за-
безпечення клубу відповідним 
спорядженням вони не можуть.
Тому було б добре, якби зна-

йшлися небайдужі до майбут-
нього нашої Батьківщини люди 
чи організації, які б надали допо-
могу з розширення матеріальної 
бази таких дитячих спортивних 
туристичних клубів, з організації 
змагань зі спортивного туризму, 
з організації піших категорійних 
походів. Адже в багатьох містах 
і селах нашої області вони ще 
збереглися, ще функціонують за 
рахунок тренерів-ентузіастів, які 
навіть за відсутності спорядження 
умудряються підготувати своїх ви-
хованців до участі у таких змаган-
нях, як цей чемпіонат.
Допомагаючи таким клубам 

та дітям, що в них займаються, ми 
виростимо з них сміливих і мужніх 
людей, і чим більше їх буде, тим 
впевненіші ми будемо у своєму 
майбутньому, адже саме ці діти 
його будуть будувати разом з нами.
А ті, хто може допомогти чи 

бажає долучитися до спортивно-
го туризму, можуть звертатися 
до керівника підліткового клубу 
«Фортуна»:
Уланова Лариса Анатоліївна, 

тел.: +380971980482, електронна 
скринька: lara.anatolivna.ula@gmail.
com, сторінка клубу у Facebook: 
Лариса Уланова, Житомир.

Адреса: м.Житомир, БОС 1/127, 
підлітковий клуб «Фортуна».

© Автор: Олекса Васильович 
Древля, 2018. © Фото: Олекса Ва-
сильович Древля, 2018.

Змагання сміливих  
і сильних духом

Чи змінять щось  
дострокові вибори? 

Розмови про дострокові парламент-
ські вибори тривають з 2015 року. Час 
від часу ця тема з’являлася в інформа-
ційному просторі, але все закінчувало-
ся на рівні розмов і чуток.

На початку 2018 року тема достро-
кових парламентських виборів знову 
почала набирати обертів, але схоже, 
що зараз подібний сценарій всерйоз 
розглядається коаліційними фракціями 
та партійними лідерами.

Час від часу у ЗМІ з’являється інфор-
мація про конфлікти між лідерами коа-
ліції, між Прем’єр-міністром та Прези-
дентом тощо. Відповідає ця інформація 
дійсності чи це лише організований 
«злив» та формування певного інфор-
маційного поля – невідомо.

Якщо за розмовами про дострокові 
вибори цього разу послідують певні 
дії, восени українці знову обиратимуть 
своїх представників у парламент. І, на 
жаль для усіх нас, є дуже мало шансів, 
що політична кон’юнктура після нових 
виборів зміниться.

На разі ситуація складається так, що 
суспільству знову будуть пропонувати 
політичний «секонд-хенд». Якщо вибо-
ри відбудуться восени, вони пройдуть 
за старою виборчою системою з ма-
жоритарними округами та закритими 
партійними списками.

На парламентських і президентських 
виборах ми щоразу бачимо одні й ті ж 
прізвища. Тих, хто давав багато обіця-
нок і ніколи їх не виконував. І, напевно, 
я не один, кому це вже набридло.

У нас не працюють соціальні ліфти 
та система виборів не функціонує так, 
як мала б. Якщо до влади прийдуть 
нормальні люди і почнуть робити 
правильні речі – тоді усі ті, хто зараз 
сидить у високих кабінетах, будуть 
змушені піти геть. Вони це розуміють 
і тому робитимуть усе, щоб система 
і люди в ній залишалися незмінними, 
щоб реформи не закінчувалися ніколи. 
Вони надалі роками будуть «рефор-
мувати», а насправді продовжувати 
розкрадати країну.

Потрібно відверто казати, що 
представники влади не хочуть змі-
нювати країну та робити її кращою. 
Вони не хочуть, щоб у владу прихо-
дили нові та чесні люди, щоб вибори 
були прозорими, щоб люди могли 
впливати на події.

Сценарій неочікуваних дострокових 
виборів може бути одним із механіз-
мів недопущення до влади нових і не 
своїх. Адже «свої» завчасно знатимуть 
та готуватимуться до виборів, у той час 
«не свої», не маючи інформації, будуть 
змушені наздоганяти та діяти в дуже 
короткі терміни, і як наслідок – мати 
і без того мізерні шанси змінити країну.

КОЛОНКА
Микола 
ЧЕРЕДНІК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«Інституту 
Розвитку 
Міста»
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ТОЛЬКО  
ДЛЯ МУЖЧИН,  
женщинам читать 
запрещено!
Продолжение. 
Начало в № 6 от 21 февраля 2018 года

«Нет женщин, не любящих духи, есть 
женщины, не нашедшие свой запах…»

Идеальный вариант для подарка. 
Можно на каждый праздник дарить 
разный парфюм, для того чтобы ваша 
девушка нашла свой аромат, а если он 
уже есть, всегда приятно, когда есть 
еще один флакон.

Совет: выбирайте только оригиналь-
ные качественные бренды, а я реко-
мендую: www.letu.ua, широкий ассор-
тимент и гарантия качества, а также, 
заказав заранее, вы можете купить 
подарок с приятной скидкой.

Красота в подарок
8 Марта– это не только женский 

день, это еще и первый праздник 
весны, и встречать его нужно с пре-
красным настроением и безупречным 
внешним видом.

Ваша женщина в этот день долж-
на быть еще красивее, чем обычно! 
А в этом ей могут помочь профессио-
нальные визажисты, поэтому в данном 
случае лучший подарок – сертификат 
на профессиональный макияж.

Совет: в нашем городе советую 
сертификаты на макияж от «GLORIA 
BEAUTY»: опытные визажисты, про-
фессиональная косметика и цена 
макияжа всего 120 грн. К тому же 
вам не придётся долго ждать, ваша 
леди уже будет готова через 30 
минут. Пробовала – рекомендую! 
instagram: gloria_beauty_

Подарок от кутюр
Хорошей идеей будет заранее 

пройти по шоу-румам дизайнеров 
и выбрать стильное платье для своей 
возлюбленной.

Совет: заранее посмотрите размер 
на вещах вашей возлюбленной

P. S. Все варианты подарков подо-
браны из расчета нашей геопози-
ции, все проверено, ни с одной из 
компаний не обсуждала их участие 
в написании статьи.

Рекомендую, знаю и уверена в ка-
честве на 100%.

Илона Колодий

КОЛОНКА

Кращий дизайн 
водонапірної  
вежи оберуть на 
архітектурному 
конкурсі

З 1 квітня  
у рамках медичної 
реформи стартує 
приписна кампанія

Анастасія Ліберман

У 2017 р. депутати 
міської ради виді-
лили на закупівлю 
автобусів 64 млн грн.

Днями міський голова Сер-
гій Сухомлин відвідав Мінський 
автомобільний завод, на якому 
місто планує закупити у лі-
зинг автобуси. Мінський низь-
копольний автобус «МАЗ-206» 
оснащений двигуном компанії 
«Mercedes-Benz» з екологічний 
стандартом Euro-5, автоматич-
ною коробкою передач, конди-
ціонером та електронним табло. 
Він має оцинкований кузов та 
підкрилки з нержавіючої сталі. 
Автобус має 25 місць для сидін-
ня, а всього вміщує 72 пасажира.
«Завод МАЗ вже добре за-

рекомендував себе в Європі 
та інших країнах колишнього 
Радянського Союзу. Ми при-
їхали на завод подивитися, як 
автобуси збираються, поспіл-
куватися з головним інженером 
та дізнатися про переваги цих 

автобусів. Ми дійсно побачи-
ли, що ставляться двигуни 
«Mercedes-Benz» та автобус від-
повідає всім сучасним вимогам. 
Перш за все, це безпека та зруч-
ність для громадян. Автобуси 
обладнані кондиціонерами та 
системами безпеки ABS и ASR. 
Така поїздка корисна тим, що 
ти розумієш: купуєш якісний 
автобус. Він довго служитиме 
на вулицях Житомира», – сказав 
Сергій Сухомлин.

Перша партія з 17 автобусів 
зайде у місто Житомир за два 
тижні після підписання до-
говору. Ще 23 одиниці техніки 
надійдуть у червні-липні цього 
року.
«Перевага цих автобусів 

у тому, і вона зберігається про-
тягом десятиліття, що аналогів 
цьому продукту немає. Габарит-
ні параметри автобуса менше 9 
метрів. Тим самим у міському 
циклі він може перевозити біль-
ше 72 пасажирів. При цьому він 
має низкопольний майданчик 
з усім необхідним обладнанням 
для заїзду візків різних типів. 
Надійність цієї техніки випро-
бувана роками. Виконуємо це 
замовлення виключно під місто 

Житомир. Місто захотіло мати 
кондиціонування у салоні, ком-
фортабельні умови для переве-
зення пасажирів, інформаційне 
табло внутрішнє та зовнішнє. 
Також автобус матиме виносні 
звукові динаміки. Гарантійний 
період нашої техніки, встанов-
лений для України, – два роки 
без обмеження пробігу», – по-
відомив заступник директора 
заводу МАЗ.

За словами мера Сергія Су-
хомлина, нові автобуси пустять 

у мікрорайони, які не охоплені 
комунальним транспортом.
«Наприклад, район Мак-

сютова, там завжди проблема 
з транспортним вузлом, туди 
і плануємо запустити декілька 
нових автобусів», – зазначив Сер-
гій Сухомлин.
Нагадаємо, оголошення 

про намір Житомирського ТТУ 
придбати 40 одиниць сучасного 
автотранспорту опублікували на 
сайті електронних закупівель 
ProZorro 25 липня 2017 р.

У Житомирі про-
ведуть закритий 
всеукраїнський 
бліц-конкурс на 
кращу пропозицію 
щодо дизайну вну-
трішнього простору 
будівлі водонапір-
ної вежі та розвитку 
прилеглої території.

Таке рішення ухвалили 
члени виконкому на черговому 
засіданні.
«В нашому місті вже про-

тягом другого року працює 
німецьке товариство міжна-
родного співробітництва GIZ. 
Працюють вони в рамках про-
екту «Інтегрований розвиток 
міст», Житомир – одне з чо-

тирьох міст, нам пощастило 
брати участь в цьому проекті. 
Однією із пропозицій, яку вони 
нам надали – це здійснити в на-
шому місті демонстраційний 
проект. Вже минулого літа було 
зроблено відбір одного з проек-
тів», – поінформував директор 
департаменту містобудування 
та земельних відносин Ігор 
Блажиєвський.
За його словами, в будівлі 

водонапірної вежі планують 
зробити центр туризму та 
культури.
До участі у Конкурсі до-

пускаються сертифіковані ар-
хітектори, авторські колективи, 
архітектурні бюро, що мають 
відповідний професійний до-
свід. Після попередньої екс-
пертизи та відбору конкурс-
них проектів буде проведено 
онлайн голосування серед жи-
томирян.

Аліна Бойко

Житомиряни 
зможуть вільно 
обрати лікаря пер-
винної ланки, не 
прив'язуючись до 
місця приписки.

Про це на черговому за-
сіданні виконкому розповіла 
начальник управління охоро-
ни здоров'я міськради Марія 
Місюрова.

"У грудні минулого року було 
прийнято рішення про створен-
ня Центру первинної медико-
санітарної допомоги. Якщо ви 
звертаєтесь до свого лікаря, ви 
ним задоволені – то укладаєте 
з ним декларацію. Зараз ми пра-
цюємо над створенням сайту, де 
буде інформація про всіх лікарів. 
Пацієнт зможе вільно обирати 

лікаря, бо раніше була прив’язка 
до місця проживання, а тепер 
пацієнт може обрати того ліка-
ря, якому довіряє", – пояснила 
Марія Місюрова.
Заступник мера Матвій 

Хрєнов прокоментував медичні 
інновації.

"Розпочинаємо інформацій-
ну кампанію по змінах у наданні 
первинної допомоги (сімейноі ме-
дицини) в місті Житомирі. Осно-
вна теза – пацієнтам не потрібно 
хвилюватись, укласти деклараціі 
встигнуть всі, часу достатньо", – 
говорить Матвій Хрєнов.

Кампанія триватиме до кін-
ця року, при укладанні угоди 
треба мати паспорт, ідентифі-
каційний код і мобільний те-
лефон. Декларація оформлю-
ється в електронному вигляді 
безстроково, але лікаря можна 
змінити не більше трьох разів 
за рік. Лікар від пацієнта може 
відмовитись лише в одному ви-
падку – якщо він вже набрав дві 
тисячі пацієнтів.

Міська влада планує закупити для 
ТТУ 40 нових автобусів «МАЗ-206»
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Звіт Сухомлина 
за 2017 рік: для людей 
чи «для галочки»?

Леонід
ГРОМІК,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Автобафери 
Коли автомобілісти зрозуміли, що 

автомобіль «Жигулі» не створений для 
перевезення мішків із цементом, цегли, 
живого кабанця на півтора центнера, 
а дуже кортіло це робити – тоді почалася 
ера «удосконалення» автомобіля.

Безумовно, автомобілі тих часів (70-і 
роки) для вирішення таких питань були, 
але швидкісна новинка вабила багатьох 
і ціною, і зовнішнім виглядом, і салоном 
та іншими принадами. Розпочалось все 
з вкладання в задні пружини гуми, яку 
використовували для закладання в шви 
бетонних плит у будівництві. Їх ретель-
но запихували в пружини, і хоча вони 
з часом випадали, але автомобіль на-
вантажували як вантажівку і, не знаючи 
про подальші результати таких «новатор-
ських» ідей, вирішували свої проблеми. 
А результати були плачевні. Ламалось 
днище, відокремлювалась задня частина 
кузова, виходили з ладу тяги поперечної 
і поздовжньої стійкості автомобіля. Були 
й інші автобафери (те, що закладається 
в задні пружини як спеціальні амортизу-
ючі подушки). Використовували м’ячі для 
великого тенісу. Вони при перевантажен-
нях лопали, але деякій час автомобіль 
працював справно. Було налагоджено 
виробництво автобаферів, але не всі 
ними користувались. Використання гу-
мових шлангів і тенісних м’ячиків було 
надійнішим, простішим і дешевшим.

З’явилось нове покоління автомобі-
лів з міцнішими за «Жигулі» кузовами, 
і автомобілісти повернулись до авто-
баферів, та й самі автобафери набули 
сучасного вигляду: вироблені з міцно-
го, пружного матеріалу – поліуретану. 
Розробником автобаферів є колишній 
конструктор компанії «Mercedes-Benz» 
Марк Шлезінгер, який є президентом 
компанії, яка розробляє і випускає най-
передовіші автобафери. Зрозуміло, що 
у автобаферів є переваги:

• захист ходової частини автомобіля,
• збільшення терміну служби амор-

тизаторів,
• проходження поворотів на вели-

ких швидкостях без загрози безпеці,
• під час проїзду через «лежачі по-

ліцейські» та інші нерівності зникають 
удари,

• поліпшується управління авто-
мобілем,

• зменшується нахил автомобіля 
при різких маневрах.

І хоча в ті далекі часи ще ніхто не знав, 
що те, що ми робили, має назву «авто-
бафери», але приємно відчувати і себе 
людиною, яка стала частиною ідей, що 
увійшли в історію. І хоча показники були 
не дуже добрі, але час і прогрес внесли 
корективи, і відчуття своєї долі в цьому 
приємно гріє душу.

КУТОЧОК

ВОДІЯ

Микола Корзун

Щорічнй звіт, 
якого чекали чимало 
житомирян від мера 
Сергія Сухомлина ще 
із грудня 2017-го року, 
відбувся наприкінці 
лютого 2018-го.

Не секрет, що діяльність вла-
ди і особисто мера Житомира 
ледь не щодня стає важливим, 
часто обов’язковим атрибутом 
суто побутових розмов. Однак 
далеко не кожен житомиря-
нин знає, що міський голова 
зобов’язаний щорічно звітува-
тись про роботу міської влади, 
яку він очолює і за діяльність 
якої він несе найбільшу відпо-
відальність. Звіт за 2017-й рік мав 
стати другим у кар’єрі Сергія 
Сухомлина. До слова, перший 
такий звіт на посаді мера Жи-
томира він зробив ще у грудні 
2016-го року. Перша спроба ви-
йшла не зовсім вдалою, оскільки 
назвати зустріч із журналістами 
місцевих ЗМІ у готелі «Гайки» 
повноцінним звітом перед гро-
мадою міста аж ніяк не можна. 
За це Сергія Сухомлина неодно-
разово критикували і вимагали 
прозвітуватися у передбачений 
законом спосіб. Зовні здавало-
ся, що мер Житомира особливої 
уваги на критику багатьох гро-
мадських активістів не зважав, 
однак житомиряни (особливо ті, 
які активно цікавляться і пере-
ймаються проблемами міського 
розвитку) із нетерпінням чекали, 
що звіт Житомирського міського 
голови за 2017-й рік (або другий 
рік своєї каденції) відбудеться 
за всіма правилами та мірками 
такої відповідальної події.

І цього разу – «знову  
трохи не розрахували..»
Однак і цього разу – не ви-

йшло. Замість того, щоб прозві-
туватися перед громадою у ци-
вілізований спосіб, розмістивши 
попередні оголошення про день, 
час та місце проведення «звіт-
ної» зустрічі, Сергій Сухомлин 
знову вдався до хитрощів. Про 
те, що звіт міського голови при-
значений на четвер, 22 лютого 
2018-го року, у Житомирі мало 
хто знав, оскільки ні в газетах, 
ні на телебаченні чи на радіо 

відповідної інформації не було. 
Єдиним місцем, звідкіля можна 
було дізнатися про очікуваний 
звіт мера Житомира, став рядок 
на сайті Житомирської міської 
ради, який для оголошень та 
анонсів використовується зрід-
ка. Тим паче, що й на інтернет-
сайт міської ради житомиряни 
заглядають точно не щодня. Але 
схоже на те, що мінімум попере-
дньої інформації про звіт місь-
кого голови – це не просто недо-
речність, а цілком продуманий 
хід. Мабуть, саме тому і місце 
для звіту перед громадою мер 
обрав відповідне – невеличкий 
зал у Будинку української культу-
ри. Житомиряни, які свого часу 
зверталися до Житомирського 
рагсу, наприклад, для укладання 
шлюбу, чудово пам’ятають зал 
для урочистостей, який заледве 
вміщував 20 чи 30 осіб. Сьогод-
ні цей зал часто використову-
ють для зустрічей із митцями, 
творчих вечорів та інших подій 
культурного спрямування. Якраз 
у такому, дуже знаковому для 
городян, приміщенні мер Жито-
мира і вирішив прозвітуватися 
про свою роботу. Щоправда, 
вже на початку заходу Сергій 
Сухомлин, побачивши перепо-
внену (здебільшого своїми ж під-
леглими та журналістами) залу, 
швидко зорієнтувався і сказав, 
що «трохи не розрахували із 
приміщенням». Але вже за кіль-
ка хвилин за допомогою слайдів 
на екрані для проектора мер Жи-
томира розпочав свій звіт.

Здобутків не так,  
щоб і багато, але  
планів – повно!

Звісно ж, про усі цифри, від-
сотки та показники, які озвучив 
мер Житомира у ході своєї роз-
повіді, що тривала майже годи-
ну, ми розказувати не будемо. 
Тим паче, що про реальні і вже 
завершені справи у Житомирі 
міський голова говорив дуже 
мало. Якщо точно, то лише 
про збудовану чи то відновлену 
ГЕС на Тетереві у районі вулиці 
Жуйка, про світодіодні вуличні 
світильники, за кількістю яких 
Житомир вже невдовзі має 
стати рекордсменом у Європі, 
лор-відділення у дитячій лікарні 
та два сквери – на вулиці Олега 
Ольжича і біля пам’ятника Тара-
су Шевченку. Усі інші здобутки 
2017-го перебувають у стані запо-
чаткованих справ після отрима-
них грантів, проведених тендерів 
і розроблених проектів. Так, на-

приклад, мер Житомира розпо-
вів представникам громади міста 
про сонячну електростанцію, яка 
має принести до бюджету міста 
чи то 40, або й всі 50 мільйонів 
гривень щорічного прибутку(!). 
Мер не забув про котельні, які 
мають бути реконструйовані чи 
збудовані заново біля коледжу 
МОД, у районі колишнього місь-
кмолокозаводу та на проспекті 
Миру. Очевидно, до здобутків 
міської влади за минулий рік 
Сергій Сухомлин відносить і вже 
закуплені 11 кілометрів труб для 
заміни теплоцентралей. Із водо-
каналом у мера клопотів більше, 
бо ж відомо, як часто жителі 
міста опиняються у режимі об-
меженого чи зниклого водопос-
тачання. Але і тут, за словами 
мера Житомира, ситуація, нехай 
і поступово, але покращується. 
Так само міський голова говорить 
і про майбутні покращення на 
вулицях міста. Сьогодні Сергій 
Іванович відзначає прогрес у на-
прямку оновлення тротуарів, 
а вулиця Михайлівська стала 
привабливою для житомирян 
настільки, що до розташованих 
на ній «кафешок» вже зараз при-
ходить на 20 відсотків більше 
відвідувачів, ніж було раніше. 
Тобто до ремонту. Щодо його за-
вершення, то знову ж таки «це 
так, але не зовсім». Бо ж плитка 
подекуди тріснула і боларди, які 
мають перетинати шлях для ав-
томобілів на підступах до «Мє-
халки», ще не зовсім готові до 
експлуатації.
Те ж  стосується  і  галузі 

освіти та спорту. Торік успішно 
продовжувалося будівництво 
гімназії № 3, яке має заверши-
тися у нинішньому році. Рекон-
струкцію стадіону «Спартак» 

у 2017-му розпочати не вдалося, 
але у поточному році роботи на 
стадіоні вже розпочнуться і.. за-
вершаться. Так – так, мер сказав, 
що саме у 2018-му році рекон-
струкція стадіону «Спартак» 
має бути успішно завершена. 
Так само, як і модернізація Цен-
трального стадіону «Полісся», 
за яку відповідає влада Жито-
мирської області. Тут же Сергій 
Сухомлин відзначив, що у ми-
нулому році Житомир зробив 
великий крок до відродження 
у місті великого футболу, для 
чого з міського бюджету довело-
ся виділити кілька мільйонів 
бюджетних гривень.

Чим же все ж таки  
мер нас здивував?

По-перше, заявою про те, що 
у Житомирі вже проінвентари-
зовано землі. Причому у ході 
інвентаризації виявилось, що 
кількість власників та орендарів 
земельних ділянок у місті зрос-
ла від раніше зареєстрованих 
15 тисяч до 33 тисяч суб’ єктів, 
які мають платити податки та 
плату за оренду землі. Щоправ-
да, Сергій Сухомлин чомусь не 
сказав, наскільки більше коштів 
принесе у 2018-му році до місь-
кого бюджету начебто виконана 
у Житомирі земельна «паспор-
тизація». Мер Житомира забув 
сказати про розпочате, а потім 
покинуте будівництво станції 
водних видів спорту, про за-
початкований і вже зареєстро-
ваний індустріальний парк на 
східній околиці міста. Обминув 
Сергій Сухомлин увагою і долю 
продажу земельної 
ділянки у районі не-
добудованих очисних 
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У Житомирі презентували  
чат-бот «Держслужбовець Тарас», який 
допомагатиме заповнювати е-декларацію

Начальник ГУ Нацполіції в Житомирській 
області живе на одну зарплатню

Алла Гетьман

Сучасний інтер-
активний інструмент 
покликаний допома-
гати держслужбовцям 
швидко та правильно 
заповнювати електро-
нну декларацію.

У середу, 21 лютого, у сесій-
ній залі міськради відбулась пре-
зентація інноваційного чат-бота 
«Держслужбовець Тарас».

Продемонстрували та показа-
ли, як працює інтерактивний чат-
бот, його засновники – активісти 
ГО «Антикорупційний штаб».

За словами голови правління 
ГО «Антикорупційний штаб» Га-
лини Янченко, чат-бот є сучасним 
та інноваційним методом у бо-

ротьбі з корупцією. Він допоможе 
державним службовцям вчасно та 
правильно заповнити декларації.
«Чат-бот «Держслужбовець 

Тарас» надасть покрокову інструк-
цію із заповнення е-декларації, 
надсилатиме нагадування про 
терміни подачі  декларацій, 
шляхи отримання й уточнення 
інформації, необхідної для запо-
внення документа. Він допоможе 
державним службовцям вчасно 
та правильно заповнити деклара-
ції», – розповіла Галина Янченко.
Аналітик ГО «Антикоруп-

ційний штаб» Антон Марчук 
зазначив, що минулого року під 
час аналізу та вивчення понад 
1,5 тис. декларацій їх штаб ви-
явив багато помилок, серед яких 
найпоширеніші – незазначення 
об'єктів нерухомості, де фактично 
проживає суб'єкт декларування, 
декларування предметів побуту, 
наприклад телевізорів чи холо-
дильників вартістю нижче вста-
новленого порогу як цінне рухоме 

майно та вказування доходу від 
самого себе. Тому, як рішення 
цієї проблеми, і з'явилася ідея 
створення чат-боту.
“Ми допускаємо, що декла-

ранти ненавмисно допустили ці 
помилки, адже їм могло браку-
вати вичерпних роз'яснень з боку 
компетентного органу. Тому ми 
включили в основу боту покро-
кову інструкцію по заповненню 
е-декларацій, а також цілий ряд 
лайфхаків, як-от користування 
реєстрами, в яких можна знайти 
потрібну інформацію для запо-
внення цих документів», – додав 
Антон Марчук.
Слід відзначити, що цього 

року надати звіт про свої статки 
мусять 43000 працівників Жито-
мирщини. Серед них керівники 
управлінь і відділів виконкомів, 
секретарі міських рад, міські голо-
ви міст районного значення, сіль-
ські та селищні голови, депутати 
всіх місцевих рад, усі поліцейські 
та інші категорії е-декларантів.

Представники ГО «Антико-
рупційний штаб» наголошу-
ють, що на разі чат-бот носить 
рекомендаційний характер, 
і у разі виникнення нетипових 
питань радять звертатись на 
гарячу лінію НАЗК.

Звернутися за порадою із за-
повнення декларації до «Держ-
службовця  Тараса»  можна 
у форматі листування у Фейсбук 
Messenger (https://www.m.me/ 
D.TarasBot/) та Telegram (https:// 
t.me/d_tarasbot).

Анастасія Ліберман

В’ячеслав Пече-
ненко оприлюднив 
е-декларацію за 
2017 рік. 

Начальник  Нацполіц і ї 
області минулоріч став влас-
ником землі та придбав авто 
у кредит.
Керівник поліції області 

22 лютого став власником 2 га 
землі в селі Чорнянка Кахов-
ського району Херсонської 
області, хоча за минулий рік 

начальник поліції області по-
давав лише одне повідомлення 
про суттєві зміни у майновому 
стані – стосовно автомобіля. 
Власником Renault Megane 
2017 р. В’ячеслав Печененко 
став 28 грудня минулого року. 
Автомобіль, як подано в до-
кументі, був придбаний за 

кредитні кошти. У день купів-
лі авто начальник ГУНП взяв 
кредит в ПАТ «Креді Агрі-
коль Банк» у розмірі 290 тис. 
785 грн. Хоча вартість авто – 
616 тис. 390 грн.

У документі за 2016 р. йдеть-
ся про отримання пенсії в роз-
мірі 15 тис. грн, проте в декла-

рації за 2017 р. єдиний дохід 
В’ячеслава Печененка – це заро-
бітна плата, що складає 382 тис. 
220 грн загального доходу.
Як відомо, В’ячеслав Пе-

чененко має службове житло 
у Житомирі, яке належить 
МВС України, але в декларації 
цієї інформації немає.

споруд, де вже у 2018-
му році мало розпо-
чатися будівництво 

меблевої фабрики. Дивно, мер 
Житомира сказав, що наше місто 
стане третім у Європі, де (якраз 
у 2017-му році) запроваджений 
безготівковий розрахунок за про-
їзд у громадському транспорті, 
він розповів про те, що вже до 
літа 2018-го року Житомиром 
курсуватимуть новенькі білорусь-
кі пасажирські автобуси, а нових 
тролейбусів Житомирське ТТУ 
закупить аж на 10 мільйонів 
євро (це значить, на більш як 
300 мільйонів гривень), але про 
долю житомирського трамваю 
у звіті не було сказано ані слова. 
Мер міста просто зобов’язаний 
був розповісти про перспективи 
трамваю хоча б тому, що у Жито-
мирі вже другий місяць тривають 
обговорення стосовно намірів 
влади взагалі прибрати цей вид 
транспортуіз вулиць міста.

Знову ж таки, у звіті С. І. Су-
хомлина дуже куцою виявилася 
та частина, яка розповідала про 
культуру Житомира. Про долю 
колишніх кінотеатрів («Космос» 
і «Жовтень») мер нічого не сказав. 
Так само без уваги у звіті опинили-
ся й парки та сквери міста, а про 
так звану архітектурно-художню 
концепцію видів вулиць Жито-
мира, розроблену ще у 2016-му 
році, Сергій Іванович, очевидно, 
вже й забув. Журналісти, присутні 
у тісняві Будинку української куль-
тури, запитали мера Житомира 
про долю музичних шкіл, а також 
про перспективи встановлення 
пам’ятника на Соборному май-
дані. Щодо музичних шкіл, то 
одну із них міська влада має намір 
«імплементувати» у новозбудоване 
приміщення гімназії № 3. Тобто 
реконструйована гімназія вже 
у поточному році здобуде такий 
собі «музичний нахил», а примі-
щення однієї з музичних шкіл міс-

та виявиться вільним і придатним 
до приватизації.
Неодноразово у звіті мера 

Житомира  виринала  гаряча 
сьогодні тема про реформу із 
децентралізації влади в Україні. 
Житомира вона начебто і не тор-
кнулася, окрім того, що правила 
та норми відрахувань коштів до 
міського бюджету змінилися на 
користь обласного центру. Хоча 
при цьому центральний бюджет 
одразу повісив на плечі Житоми-
ра турботу і фінансування усіх 
ПТУ, значну частину витрат на 
освітянські заклади та устано-
ви, а також перестав надсилати 
на адресу житомирського ТТУ 
щорічних двадцять з  гачком 
мільйонів гривень субвенції за 
перевезення пільговиків. Нині ж 
перевезення пільговиків у Жито-
мирі повністю на шиї міського 
бюджету, але для того, щоб вста-
новити точну кількість пільгових 
категорій пасажирів, одних ва-

лідаторів недостатньо, бо до них 
потрібні ще й картки житомиря-
нина. Зрозуміло, що запровадити 
і втілити задум щодо безготівко-
вої оплати за проїзд у транспорті 
буде важко, але влада міста (і мер 
Житомира зокрема) не зовсім 
розуміє, як і коли це станеться. 
І хоча заступник міського голови 
Дмитро Ткачук раніше говорив, 
що картку житомирянина міська 
влада планує запровадити вже 
у березні 2018-го, проте Сергій 
Сухомлин у визначенні конкрет-
них термінів запровадження 
транспортного ноу-хау був обе-
режнішим, лише зауваживши, 
що це буде ще у цьому році.

Цікавою виявилася відповідь 
мера Житомира щодо того, як він 
оцінює команду своїх заступників 
та чиновників, що посідають най-
відповідальніші, або ж «топові» 
посади. Сергій Сухомлин не був 
красномовним під час відповіді 
на таке запитання, а просто ска-

зав, що йому ніхто не заважає. 
Очевидно, ці слова були щири-
ми, хоча на питання про те, чи 
є у мерії люди, які допомагають 
меру Житомира керувати містом, 
відповіді також не прозвучало.
Загалом звіт мера Житомира 

у залі колишнього рагсу мав би 
стати повчальним уроком для 
Сергія Сухомлина. Фактично вже 
вдруге у своїй кар’єрі міського 
голови він наступає на ті ж самі 
граблі. Якщо конкретніше – схо-
же, що С. І. Сухомлин намагається 
втекти від спілкування із громадою 
міста під час звітів на потужних 
форумах, під час зустрічей у тру-
дових колективах міста Житомира 
і т. п. Виправити подібну помилку 
зовсім неважко. Принаймні – куди 
легше, ніж закупити у Білорусі 40 
автобусів чи знайти на посаду пер-
шого зама міського голови людину 
достатньої кваліфікації. Але для 
цього має бути бажання. І відсут-
ність страху перед людьми.
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Голова Житомирської ОДА  
Ігор Гундич відзвітував за 2017 рік  
та анонсував проекти і плани на 2018 рік 

Алла Гетьман

Звітна прес-
конференція голови 
ОДА Ігоря Гундича 
відбулась 26 лютого 
на одному із масштаб-
них інвестиційних 
об’єктів Житомирщи-
ни – сучасному насін-
нєвому заводі «Мон-
санто» у с. Почуйки 
Попільнянського 
району, який відкри-
ється вже цьогоріч.

Звіт Ігоря Гундича за 2017 рік 
пройшов під гаслом «Рік позитив-
них змін». Голова ОДА розповів 
присутнім про результати роботи 
за 2017 рік і презентував основні 
проекти та плани, які будуть реа-
лізовуватись у 2018 році.

Ініціативи
Серед напрямків, ініційованих 

Ігорем Гундичем, – підтримка біз-
несу, відшкодування за встанов-
лення сонячних електростанцій, 
активізація програми для жителів 
села «Власний дім», грантова під-
тримка громадських організацій, 
відродження футболу.

Реалізація реформи 
децентралізації

Голова ОДА відзначив, що Жи-
томирщина займає 1 місце серед 
областей України за охопленням 
території області об’єднаними 
громадами – 60% площі Жито-
мирщини під ОТГ. “Створення 
спроможних об’єднаних гро-
мад – один із пріоритетів нашої 
роботи. В області об’єднано 46 
громад, фінансовий ресурс яких 
зріс у 7 разів”, – розповів Ігор Гун-
дич. На розвиток інфраструктури 
у 2017 році громади Житомирщи-
ни отримали 155 млн грн, за які 
відбудували соціальні об’єкти, 
утеплили школи, відремонтували 
дороги, влаштували освітлення. На 
реалізацію проектів область отри-
мала 134,9 млн грн із коштів ДФРР. 
Із 33 проектів 18 – реалізували 
в ОТГ. На 2018 рік Житомирщина 
отримала на реалізацію проектів 
ДФРР 228 млн грн.

Економіка
Житомирська область впер-

ше за показником «Економічна 
ефективність» посідає 5 місце. На 
Житомирщині впроваджується 80 

інвестиційних проектів. 51 країна 
вкладає інвестиції у підприємства 
області. У 2017 році Житомирщина 
залучила понад 2 млн дол. США 
прямих іноземних інвестицій. На 
нових підприємствах і розшире-
них виробництвах створено більше 
2,5 тис. нових робочих місць. За-
вдяки електронним закупівлям 
заощаджено 33,3 млн грн. “Наша 
мета – створити комфортні умови 
для розвитку бізнесу та запуску 
нових інвестпроектів”, – наголосив 
голова ОДА.

Енергоефективність
Житомирщина входить до пер-

шої 5-ки у впровадженні заходів 
з енергоефективності. 77% котелень 
області переведено на альтернати-
ву – у результаті 715 котелень за рік 
заміщують майже 1 млн куб. м. 
природного газу твердим паливом. 
У минулому році жителі області 
взяли більше 5 тис. «теплих креди-
тів» (за 3 роки видано понад 10 тис. 
кредитів на утеплення).

Сільське господарство
Як повідомив Ігор Гундич, об-

ласть на 4 місці в Україні за темпа-
ми приросту виробництва валової 
продукції – за рік в середньому на 
20% збільшився валовий збір осно-
вних культур. На підтримку АПК 
у 2017 році з обласного бюджету 
спрямували 6,1 млн грн для: 300 до-
могосподарств, яким відшкодували 
вартість доїльних апаратів; сертифі-
кації органічного виробництва 3 під-
приємств; 17 підприємств, які одер-
жали компенсацію за вирощування 
льону; 46 підприємств, які отримали 
компенсацію за гречку. У 2018 році 
на розвиток АПК в обласному 
бюджеті передбачено 5,3 млн грн. 
Серед нових напрямків – створення 
кооперативів, дорадництво, розви-
ток м’ясо-молочного виробництва.

Рік доріг
2017 рік – перший рік митного 

експерименту. Відремонтовано 
60 км доріг. Дорожні об’єкти 2017 
року – Південний обхід; права по-
лоса дороги Житомир-Бердичів; 
відкриття 3 мостів у с.Рижани, с. 
Осиково, с. Рудня-Пошта; початок 
капітального ремонту Р-49 Васько-
вичі-Шепетівка (7 км, Радичі).

Підтримка учасників АТО
Голова ОДА переконаний, 

що соціальний захист жителів 
області – це наше першочергове 
завдання.
“У 2017 році на лікування та 

медичну реабілітацію бійців спря-
мовано 2,5 млн грн, на професійну 
адаптацію – 2 млн грн. За державні 
кошти покращено умови проживан-
ня для 51 родини загиблих бійців та 
для 32 поранених учасників АТО. 

У минулому році Житомирська об-
ласть зібрала та передала жителям 
Авдіївки 22 тонни пального, 100 тонн 
гуманітарного вантажу, пересувну 
котельню; жителям Калинівки Ві-
нницької області – шифер та дошки 
для відновлення об’єктів”, – сказав 
Ігор Гундич.

Освіта
Започатковано комплексний 

підхід до відновлення навчальних 
закладів – утеплення + яскраве 
фарбування ззовні + створення но-
вого освітнього простоту + сучасні 
медіатеки + закуплення автобусів + 
спеціалізоване обладнання + ремонт 
доріг. У 2017 році більше 400 дітей 
охоплено інклюзивним навчанням 
у 183 школах області. Відкрито 6 
дитячих садочків та 8 нових груп, 
у яких створено 446 додаткових 
місць для вихованців.

Медицина
Житомирська область першою 

визначилася з госпітальними окру-
гами та затвердила госпітальні 
ради. Понад 80 млн грн спрямо-
вано у минулому році на ремонти 
медичних закладів і придбання об-
ладнання. Майже третина об’єктів, 
відкритих у 2017 році, – нові від-
ділення, амбулаторії, обладнан-
ня у закладах охорони здоров’я. 
Серед найпотужніших медичних 
проектів 2017 року: сучасний ре-
перфузійний центр – дозволяє 
проводити унікальні операції на 
серці, щомісяця лікується понад 
100 пацієнтів; діагностична лабора-
торія – комплексне обстеження за 
1 день; до діючого МРТ придбали 
КТ – понад 6 тис. жителів області 
пройшли обстеження за рік.

Спорт
46,7 млн грн спрямовано на 

підтримку спорту та оздоров-
лення у 2017 році, з яких майже 
10 млн грн – на оздоровлення дітей. 
Удвічі збільшено розмір стипендій 
і винагород за перемоги спортс-
менам – 50 щомісячних стипендій 
на загальну суму 1,5 млн грн; при-
дбано 2 байдарки для школи про-
фесійної майстерності; створено 2 
волейбольні команди – «Житичі» та 
«Полісся». Голова ОДА Ігор Гундич 
взяв на власний контроль футболь-
ну команду ФК «Полісся». Команда 
отримала нового тренера та мате-
ріальну підтримку з боку обласної 
та міської влади. У 2018 році понад 
54 млн грн передбачено в облас-
ному бюджеті на спорт та оздо-
ровлення дітей.

Що буде зроблено 
у 2018 році

За словами голови ОДА, при-
ємно бачити, як у селах та містах 

нашої області з'являються сучасні 
школи, починають курсувати нові 
автобуси, ремонтуються дороги, 
які десятиліттями ніхто навіть 
не латав.
“Сьогодні кожен розуміє, що 

зробити усе за один день, два чи 
три роки – нереально. Але важливо 
те, що ми рухаємося в правильно-
му напрямку. Разом будуємо нову 
Житомирщину. У 2018 році в прі-
оритеті нашої роботи – створення 
ОТГ, утеплення та ремонти шкіл 
області, капітальний ремонт доріг, 
відкриття амбулаторій нового типу. 
Нам є над чим працювати!” – на-
голосив Ігор Гундич.

Проекти: Засвітимо Житомир-
щину – у 2018 році майже 150 км 
у населених пунктах області будуть 
освітлені. Ініціатива стане першим 
прикладом співпраці приватного 
бізнесу, держави, області, міст, ра-
йонів та ОТГ.
«Гаряча лінія» голови ОДА – 

запрацює з березня 2018 року за 
тел. 42-02-02. Це більш простий 
і доступний метод комунікації із 
жителями області. У визначені дні 
і години голова ОДА особисто від-
повідатиме на дзвінки.

Рік доріг у 2018 – ремонт понад 
800 км доріг місцевого значення 
= 80 км капітального ремонту + 
400 км поточного середнього ре-
монту асфальтобетонного покрит-
тя + 350 км поточного середнього 
ремонту білощебеневого покриття 
+ ремонт 2 мостів (Коростишів-
ський р-н, м. Радомишль).

Освіта
• утеплення 10 шкіл;
• відкриття 5 дитячих садочків;
• створення нового освітнього 

простору у 3 школах;
• добудова блоків 2 шкіл – гім-

назія № 3 у м. Житомирі, ЗОШ 
№ 13 у м. Коростені;
• закуплення як мінімум 15 

шкільних автобусів;
• облаштування кабінетів фі-

зики, хімії, біології, географії за 
новим зразком;

• відкриття 18 медіатек;

• створення мережі інклюзив-
но-ресурсних центрів.

Медицина
• будівництво перших 10 із 35 

амбулаторій нового типу;
• відкриття Центру реабілітації 

інвалідів та учасників АТО на базі 
Центру вертебрології;

• відкриття Центру первинної 
медико-санітарної допомоги у м. 
Бердичеві;
• завершення І черги рекон-

струкції онкологічного диспансеру;
• продовження будівництва 

хірургічного корпусу у м. Ново-
граді-Волинському;
• придбання сучасного ан-

гіографа за кошти державного, 
обласного, районних бюджетів та 
бюджетів ОТГ.

Спорт
• представлення оновленої 

команди ФК «Полісся»;
• будівництво 20 футбольних 

полів зі штучним покриттям;
• набір перших класів до спор-

тивного відділення на базі ліцею 
для обдарованих дітей;
• відкриття басейну у спорт-

комплексі «Юність» у смт Єміль-
чине;

• відкриття ФОКу у м. Овручі;
• реконструкція спорткомп-

лексу «Динамо» у м. Радомишлі;
• проведення першого матчу 

на стадіоні «Полісся».

Культура
• реставрація Будинку культу-

ри у м. Малині;
• проведення ремонту у Будин-

ку дитячої творчості у смт Лугини;
• реставрація магістрату – роз-

робка концепт-дизайну та ремонт 
приміщення із подальшим ство-
ренням природничо-історичного 
музею, куди буде перенесений від-
реставрований мамонт;
• презентація проекту ре-

конструкції Житомирського об-
ласного музично-драматичного 
театру ім. І. Кочерги – до кінця 
2018 року.
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Споживач має право:  
як повернути товар  
належної якості? 

Як обміняти товар неналежної 
якості, більшість покупців знають 
та, аби уникнути конфліктних си-
туацій, продавці й самі зацікав-
лені замінити товар з дефектом. 
Але обміняти можна і якісний 
товар. Як повернути покупку, 
якщо ви передумали, чи після 
придбання товар не влаштовує 
за кольором, розміром, фасо-
ном? Детальніше про це в рамках 
проекту «Я маю право!» розпові-
ли фахівці Романівського бюро 
правової допомоги.

Обміняти товар належної 
якості, відповідно до ст. 707 
Цивільного кодексу України, 
є у споживача – покупця не-
продовольчого товару, у таких 
випадках: покупець має право 
протягом чотирнадцяти днів, не 
рахуючи дня купівлі непродо-
вольчого товару належної якості, 
якщо триваліший строк не ого-
лошений продавцем, обміняти 
його у місці купівлі або інших 
місцях, оголошених продавцем, 
на аналогічний товар інших роз-
міру, форми, габариту, фасону, 
комплектації тощо.

Проте є ряд умов, дотриман-
ня яких забезпечує виконання 
пред’явленої вимоги про обмін 
товару, якими є:

• товар не був у споживанні;
• збережено його товарний 

вид, споживчі властивості, 
пломби, ярлики (непошкоджена 
упаковка тощо);

• збережено розрахунковий 
документ (чек, гарантійні тало-
ни, інструкція з експлуатації), 
виданий споживачеві разом 
з проданим товаром у якості 
доказу придбання товару у кон-
кретного продавця;

• від дня покупки товару про-
йшло не більше 14 днів;

• якщо до товару було до-
дано подарунок, його має бути 
повернуто разом із товаром. 
При цьому подарунок також 
не повинен містити слідів екс-
плуатації, повинен бути збере-
жений його товарний вигляд, 
споживчі властивості, пломби та 
фабричне пакування. Якщо при 
здійсненні покупки була видана 
картка постійного клієнта, її буде 
анульовано.

У наступному номері ми роз-
повімо, які товари належної 
якості обміну і поверненню не 
підлягають.

Виникли питання? За юридич-
ною консультацією звертайтесь 
до місцевих центрів та бюро пра-
вової допомоги. Їх адреси та кон-
такти ви можете знайти на сайті 
http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/
ua/ у розділі «Місцеві центри».

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213 103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

У понеділок, 26 лю-
того, у Житомирі 
урочисто передали 
16 транспортних засо-
бів підрозділам полі-
ції області.

Про це повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомирської 
області.

«15 автомобілів «Skoda Rapid» 
та «Renault Duster» призначені 
для забезпечення належної ро-
боти груп швидкого реагування 
патрульної поліції у районах, 
а автобус «Isuzu» – для Центру об-
слуговування підрозділів ГУНП.

Транспортні засоби укомплек-
товані спеціальним обладнанням 
(сигнально-гучномовні пристрої, 
рації тощо) та обклеєні за стан-

дартами зовнішньої ідентифікації 
Національної поліції України», – 
йдеться у повідомленні.

Вручаючи ключі від новеньких 
автомобілів керівникам терито-
ріальних відділів та відділень, 
очільник поліції Житомирщини 
В’ячеслав Печененко зазначив, що 
належна матеріально-технічна 
база має ключове значення для 
ефективності роботи поліції в су-
часних умовах:
– Ми крок за кроком розви-

ваємось, покращуємо технічний 
стан і укомплектованість поліції. 
Ці транспортні засоби, отримані 
завдяки керівництву МВС та На-
цполіції, дозволять нам збільши-
ти кількість патрульних нарядів 
у маленьких населених пунктах 
області, а значить забезпечити 
правопорядок та безпеку людей.

Відтак нові автомобілі «Skoda 
Rapid» працюватимуть в Ан-

друшівському, Брусилівському, 
Коростенському, Любарському, 
Попільнянському, Пулинському, 
Радомишльському, Ружинському, 
Хорошівському, Черняхівському 

та Чуднівському районах, а по-
зашляховики «Renault Duster» 
отримали Баранівське, Лугинське, 
Народицьке та Романівське відді-
лення поліції.

Алла Гетьман

Спортивний комп-
лекс із сучасним об-
ладнанням створе-
ний для проведення 
тренувань і занять із 
тактичної, вогневої 
та первинної доме-
дичної підготовки 
поліцейських.

Необхідність у створенні та 
оновленні навчальних центрів 
підготовки поліцейських оче-
видна і надважлива. Адже чим 
краща навчальна база, тим якіс-
ніша підготовка поліцейсько-
го. На цьому під час відкриття 
оновленого центру наголосив 
начальник ДУ «Житомирський 
навчальний центр підготовки 
поліцейських», підполковник 
поліції Максим Каптенко.
За словами керівника на-

вчального центру, роботи з ре-
конструкції спортивного комп-
лексу розпочалися у грудні 2017 
року. Отже, час на виконання 
цих робіт був незначний, однак 
для якісної підготовки поліцей-
ських ці роботи необхідно було 

виконати в найкоротший період.
«На нашій навчальній базі 

проходять навчання 6 категорій 
поліцейських: дільничні офіце-
ри, інспектори патрульної по-
ліції, кінологи, слідчі та праців-
ники оперативних підрозділів, 
конвої та працівники ізоляторів 
тимчасового тримання. Сума, 
яка була витрачена на ці роботи 
становить близько 300 тис. грн, 
саме за такі незначні кошти ми 
старалися зробити ремонт і об-
лаштувати приміщення», – за-
значив Максим Каптенко.
На запитання журналістів 

«20 хвилин», чи є ще потреба 

у таких центрах, керівник зі-
знається, що дійсно така необ-
хідність існує.

«На сьогодні ми потребуємо 
проведення ремонтних робіт 
у спальних приміщеннях, також 
потрібно розвивати спортивну 
і навчальну базу, яка перебуває 
у нас на території (спортивні 
майданчики тощо). І радує те, 
що є значна підтримка від На-
цполіції України та області, 
тому відповідно наші плани на 
2018 рік – найближчим часом 
зробити облаштування даних 
споруд», – розповів підполков-
ник поліції Максим Каптенко.

Також взяв участь у відкритті 
центру та оглянув оновлений 
спортивний комплекс начальник 
ГУ Нацполіції в Житомирській 
області В'ячеслав Печененко.

«Завдяки фінансовій допо-
мозі від Національної поліції 
України нам була надана мож-
ливість зробити нормальний 
вигляд і хороші умови для під-
готовки поліцейських, тому що 
окрім того, що тут проводиться 
первинна підготовка поліцей-
ських, які  вперше присупа-
ють до виконання службових 
обов'язків, також сюди при-
їздять для перепідготовки та 
покращення своїх професійних 
навичок поліцейські з Жито-
мирської області та й всієї Укра-
їни. І тому все зроблене, що ми 
з вами сьогодні побачили, дає 
змогу поліцейським набагато 
покращити їх професійну пі-
готовку у всіх напрямках ді-
яльності поліції», – наголосив 
керівник правоохоронців об-
ласті В'ячеслав Печененко.
Після урочистої частини – 

відкриття центру та перерізан-
ня червоної стрічки – викладачі 
та слухачі центру на відкритому 
занятті показали, як застосо-
вуватиметься нове обладнання 
і спортінвентар на практиці під 
час відпрацювання навичок так-
тичної та первинної домедичної 
підготовки.

Автопарк поліції Житомирщини 
поповнився 16 автомобілями

У Житомирі відкрили  
оновлений спортивний комплекс  
для підготовки поліцейських



10 Середа, 28 лютого 2018WWW.20MINUT.UA Споживачу

Житомир,
майдан Згоди, 6, тел.: 067-555-1885

вул. Київська, 77, «Глобал», тел.: 068-245-50-45
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Великий асортимент
Виготовлення букетів
Живі квіти, рослини
Доступні ціни
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Сопредседатель 
фракции Оппози-
ционного блока 
в парламенте Алек-
сандр Вилкул в сво-
ем блоге на LB.ua 
подчеркнул, что 
конфликт на востоке 
Украины – один из 
самых взрывоопасных 
в Европе.

– Сегодня формула мира на 
Донбассе непонятна только лишь 
украинской власти и украинским 
радикалам, которые хотят, что-
бы эта война длилась вечно. 
Я приветствую активизацию 
переговоров на международном 
уровне, в том числе между США 
и Россией. Но Украина должна 
перестать быть просто объектом. 
Наша страна должна возглавлять 
этот процесс, нам надо догова-
риваться, и результатом должен 
совместный проект резолюции 
Совета Безопасности ООН по ре-
шению конфликта, включающий 
в себя введение миротворцев.
Нынешняя конференция по 

безопасности в Мюнхене прохо-
дит в крайне тревожной между-
народной обстановке. В мире 
накопилось критическое количе-
ство конфликтов и противоречий, 
которые грозят обернуться боль-
шими войнами. Это главный риск, 
который отметили организаторы 
в своем докладе «To the Brink and 

Back?» («К краю и обратно?»), под-
готовленном к обсуждению для 
участников форума. Мир стоит 
у опасной черты, и от нее необхо-
димо отойти. Этот главный мес-
седж, который звучит с первых 
минут конференции. В выступле-
ниях Генерального секретаря ООН 
Антониу Гутерреша, Министра 
обороны Германии Урсулы фон 
дер Ляйен, Генерального секре-
таря НАТО Йенса Столтенберга 
подчеркивалась степень угроз 
и необходимость снять напряже-
ние. Найти пути для политическо-
го урегулирования конфликтов, 
отказаться от непримиримости 
и ультиматумов, найти между-
народные форматы, в которых 
удастся сближать позиции и пре-
одолевать противоречия.

Конфликт на востоке Украи-
ны – один из самых взрывоопас-
ных в Европе. Именно поэтому 
с первых дней к его урегулиро-
ванию подключилось столько 
международных посредников 
и партнеров Украины. Вопрос 
мирного урегулирования на Дон-
бассе стал одним из ключевых 
даже в коалиционном соглаше-
нии правящих партий Германии.

Что сегодня ожидают между-
народные партнеры от правящих 
политиков и партий нашей стра-
ны? Очевидно, что не очередных 
пафосных речей, повторения 
старых тезисов и пустых, но ра-
дикальных деклараций.
От Украины ждут реаль-

ных мирных инициатив и кон-
структивных предложений для 
выхода из нынешнего тупика. 
Это предлагаем мы, оппозиция. 

Я выступал с трибуны Верхов-
ной Рады с инициативой о вве-
дении миротворцев еще зимой 
2014/2015 года. Но власть, занятая 
зарабатыванием на войне, про-
игнорировала то, что сейчас ей 
уже предлагает весь мир.
К сожалению, совершенно 

ясно, что и сейчас правящим 
партиям мир не интересен. Они 
уже занялись своей предвыбор-
ной кампанией и полностью уто-
нули в популистской риторике, 
которая основана на спекуляциях 
вокруг войны. Постоянно говоря 
о Европе, цивилизации и цен-
ностях, провластные политики 
даже не вспоминают о своей 
ответственности за судьбу мно-
гомиллионной нищей страны 
и всего континента.

Вместо того, чтобы стремить-
ся к миру, у нас в парламенте об-
суждают «военные сценарии». 
«Партия войны» вычеркивает 
Минские соглашения из зако-
нов, которые продавливает через 
парламент. Именно ее руками 
создаются новые конфликты с со-
седями – с Венгрией, Польшей, 
Румынией, Беларусью… С кем 
у нас остались нормальные отно-
шения, уже даже сложно сказать.

Эта власть обещала украин-
скому обществу и нашим евро-
пейским партнерам принести 
мир. Я очень надеюсь, что она 
еще помнит об этом обязатель-
стве. Главная задача сейчас, как 
и годы назад, – добиться прекра-
щения боевых действий на Дон-
бассе. Остановить гибель людей, 
украинских граждан.

И, подчеркну, формула мира 

известна всем, кроме власти, 
которая ее игнорирует. Снача-
ла – ввод миротворцев. Дальше – 
временная администрация под 
руководством ООН на неподкон-
трольной сейчас территории, вы-
боры по украинскому законода-
тельству с участием украинских 
политических партий. И, конеч-
но, восстановление контроля над 
украинско-российской границей.

Рада должна принять так на-
зываемый законодательный блок 
Минских соглашений – то, что 
Украина обязалась сделать три 
года назад. Мы как оппозиция 
внесли эти законопроекты. Они 
находятся в парламенте второй 
год. Но кланы, находящиеся 
у власти Украины, их блокируют.
Добиваться восстановления 

мира власть сегодня должна на 
всех уровнях и во всех форматах. 
В нормандском, минском, за счет 

посреднических усилий США, 
путем прямых переговоров с ру-
ководством РФ. Как угодно.
Однако в реальной жизни 

этого нет. Скорее, наоборот.
Поэтому я не верю в то, что 

до президентских и, особенно, 
парламентских выборов 2019 
года ситуация на Донбассе кар-
динально изменится.

Это означает, что во многом 
вопрос восстановления мира 
находится в руках украинцев, 
которые своим голосованием на 
выборах в 2019 году могут кар-
динально поменять власть и вы-
разить недоверие тем политиче-
ским силам, для которых война 
выгодна как с политической, так 
и с экономической точки зрения. 
И поэтому я призываю граждан 
Украины уже сегодня помнить 
об этом, – говорится в блоге  
оппозиционера.

Ольга Сідлецька

Для отримання 
п`ятого траншу від 
МВФ український 
Уряд має підняти 
ціну на газ.

Як зростання ціни на блакитне 
паливо може вплинути на пересіч-
них українців, розповів керівник 
програм дослідницького центру 
у галузі енергетики DiXi Group 
Роман Ніцович.
Як повідомив експерт, Уряд 

продовжує переговори з МВФ 
щодо  варіантів  підвищення 
ціни на газ для населення. З 11 
по 16 лютого в Україну з візитом 
приїхала група експертів фонду – 
газове питання було однією з най-

головніших тем для обговорення.
Справа в тому, що навесні 2017 

року Кабмін узгодив з МВФ під-
вищення ціни на газ в залежності 
від ціни імпорту та прийняв від-
повідну постанову.

«За затвердженою формулою, 
з початку опалювального сезону 
2017–2018 ціна газу мала зрости 
на 19%. Кабмін на таке підви-
щення не пішов. МВФ розцінив 
дії українського Уряду як відмо-
ву від виконання взятих на себе 
зобов’язань. Кредитор наполягає 
на підвищенні ціни на газ з квітня 
цього року – без цього Україна не 
отримає від нього п’ятий транш. 
І зараз ставки зросли – підвищен-
ня має скласти вже не 19%, а 30%.
Уряд в свою чергу прораховує 

різні варіанти зміни формули ціни 
і пропонує їх фонду. Один з таких 
варіантів передбачає повну відмову 
від принципу визначення ціни газу 
для населення і перегляду її кожні 

6 місяців в залежності від ціни ім-
порту, – зауважив керівник програм 
дослідницького центру у галузі енер-
гетики DiXi Group Роман Ніцович.

Як наголосив експерт, за цим 
варіантом ціна газу буде визна-
чатися на рік – з 1 квітня 2018 року 
по 1 квітня 2019 року і так далі 
і формуватиметься як середньо-
арифметична ціна імпортного 
газу на німецькому газовому хабі 
(NCG) без урахування витрат на 
транспортування.
На думку Романа Ніцовича, 

такий варіант менш болючий для 
українців. Він передбачає підви-
щення ціни блакитного палива 
на 15%, але це буде не єдиний 
наслідок.

«Зі зростанням ціни газу для 
населення зросте частка витрат 
на газ і тепло у структурі доходів 
кожної родини. Якщо при цьому 
дохід не зміниться, то таке зрос-
тання може призвести до того, що 

все більше сімей будуть претенду-
вати на субсидію. За моїми під-
рахунками, зростання ціни газу 
на 15% збільшить кількість потен-
ційних субсидіантів щонайменше 
на 600–700 тис. домогосподарств.
Подібна ситуація вже була 

у квітні 2016 року, і за підсумками 
року відбулося зростання числа 
отримувачів субсидій. Уряд зміг 
компенсувати це зростання лише 
у 2017 році, через зміну принци-
пу розрахунку субсидії та під-
вищення мінімальної зарплати. 
Кількість домогосподарств, яким 
призначено субсидію, знизилась із 
7,5 млн на початку року до 6,6 млн 
на поточний опалювальний се-
зон», – розповів експерт.
Як зауважив Роман Ніцович, 

у структурі загальної заборгова-
ності населення за житлово-ко-
мунальні послуги борги за газ за-
ймають суттєву частку. Станом на 
кінець 2017 року, за даними Держ-

стату, це 43%. Борги за газ склали 
12,448 млрд грн, тоді як на початку 
2017 року було 6,1 млрд грн. Проте 
ці дані не повністю відображають 
реальні борги населення, оскільки 
більша їх частина – це сума нара-
хованих субсидій, які не профі-
нансовані державою.

За даними Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комуналь-
них послуг, минулого року рівень 
розрахунків населення за газ склав 
88%, а якби субсидії фінансувалися 
вчасно, то досяг би рівня 115%.

«Тобто споживачі в принципі 
розраховуються вчасно, питання 
в оперативності перерахунків суб-
сидій. На жаль, новий механізм 
відшкодування пільг та субсидій 
не вирішує, а лише ускладнює це 
питання», – підсумував експерт.

Матеріал підготовлений 
у рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector»

Война как способ удержать власть, - Вилкул

Підвищення ціни газу на 15% збільшить  
кількість субсидіантів на 600 тисяч родин
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міжнародна мережа
фітнес-клубів для жінок

вул. Львівська, 11 (колишній «Будинок радіо»)
тел.: (063) 472-59-36, (098) 885-43-54

Õóäíóòè ðàçîì ëåãêî!

КУПУЙ АБОНЕМЕНТ

в ПОДАРУНОК
абонемент

на 2 місяці

на 2 місяці

для подруги

ТА ОТРИМАЙ ще один

м. Жит�ир,
вул. Кор�ьова, 30
м. Жит�ир,
вул. Кор�ьова, 30

(0412) 43-00-88
(096) 52-63-332
(0412) 43-00-88
(096) 52-63-332

саме
у нас!
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БЕРЕЗНЯ

ПП «Технопласт Полісся», м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 6
тел./факс: 0412 42 24 10, 067 412 47 07, www.tehnoplast.com.ua

Акційні пропозиції, які
Вас не залишать

байдужимиВхідні двері
до будинків

Від

34 950 грн*

Гаражні
ворота

Від

15 500 грн*

* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні моделі та розміри продукції без урахування замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі 
перевищення офіційного курсу НБУ 31 грн./ 1 євро. Пропозиція дійсна до 31.03.2018 в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.

Дар
уємо

 50%

на г
арну

посм
ішку

до 8
-го Б

ерезн
я

м. Житомир, вул. Перемоги, 52,
Реєстратура - (0412) 46-91-24

Директор - (067) 762 16 03
www.sirosh.com.ua

Умови акції:
жінкам знижка 50% на чистку 
зубів з 21.02 по 11.03.2018 р.
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Опитування показало, що українці 
готові обрати президентом Тимошенко

Якби вибори пре-
зидента відбулися вже 
зараз, більшість гро-
мадян України від-
дали б свої голоси за 
лідерку "Батьківщи-
ни" Юлію Тимошен-
ко, щоправда, пере-
могу вона б отримала 
лише в другому турі.

Такі результати дало опи-
тування соціологічної групи 
"Рейтинг". Так, у першому турі 
за народну депутатку готові про-
голосувати 18,7% респондентів, 
теперішнього президента Петра 
Порошенка підтримали б 15,6% 
опитаних.

Рейтинг популярності інших 
політиків виглядає наступним 
чином: Юрій Бойко  – 11,7%, 

Анатолій Гриценко – 9,7%, Олег 
Ляшко – 8,7%, Вадим Рабінович – 
8,3%, Андрій Садовий– 6,4%, Олег 
Тягнибок – 3,9%, Арсеній Яце-
нюк – 1,7%. За інших кандидатів 
готові віддати свої голоси 15,3% 
опитаних.
За  даними  дослідження, 

Тимошенко лідирує практично 
в усіх областях центру та частини 
заходу країни. При цьому вона 
входить до трійки лідерів майже 
в усіх областях. Порошенко має 
сильні позиції в частині областей 
заходу та Києві, Бойко – у біль-
шості областей півдня та сходу.

Рівень підтримки Тимошенко 
більш-менш рівномірний у всіх 
областях центру, півночі, заходу 
та частково півдня. Порошенка 
найбільше підтримують на Ві-
нниччині, дещо менше в областях 
заходу та центру, ще менше на 
півдні.
Моделювання другого туру 

президентських виборів у парі 

Тимошенко та Порошенко дало 
наступні результати: за лідера 
"Батьківщини" готові проголо-
сувати 30%, главу держави готові 
підтримати у цьому випадку 23%.
28% відмовилися б брати 

участь у голосуванні другого туру 
за таких умов.

Порошенко переміг би лише 
в 3 областях (Вінницькій, Хмель-
ницькій та Чернівецькій), при-
близно однакову кількість голо-
сів обоє кандидатів набрали б 
у 5-ти регіонах – Рівненській, 
Черкаській, Кіровоградській 
та Донецькій областях і Києві. 
В решті 17 областях перемогла б 
Тимошенко.
Опитування проводилося 

12–28 грудня 2017 року серед 
населення України від 18 років. 
Опитано методом особистого 
інтерв'ю 30 тисяч респондентів 
(по 1200 у кожному регіоні).

Помилка репрезентативності 
дослідження не більше 0,6%.

Ідея миротворців 
ООН на окупованому 
Донбасі отримала 
потужну міжнародну 
підтримку.

Про це свідчать результати 
розмов Президента України 
Петра Порошенка із західними 
лідерами, і на цьому наголошу-
вали учасники 54-ї Мюнхенської 
конференції з безпеки, що від-
булася у Німеччині 16–18 лютого.

Світова гібридна війна
На цьогорічній конференції 

у Мюнхені вперше про україн-
сько-російський конфлікт загово-
рили не як про приватну справу 
України, з якою вона повинна 
впоратися самотужки, а як про 
складову глобальної загрози. 
Учасники конференції згадували 
Росію лише як агресора і країну, 
що намагається підірвати устале-
ні норми безпеки і демократичні 
цінності. Йдеться передусім про 
бойові дії в Україні та Сирії, втру-
чання у вибори США, численні 
кібератаки і нарощування ядер-
ного потенціалу.

«Головний результат конфе-
ренції полягає у тому, що всі 
розуміють: не можна дозволити 
Росії грати за її правилами», – 
прокоментував захід у Мюнхе-
ні міністр закордонних справ 

України Павло Клімкін.
Зокрема, голова конферен-

ції Вольфганг Ішингер звернув 
увагу на зростання напруги між 
США та Північною Кореєю, а та-
кож НАТО і Росією. А Герберт 
Макмастер, радник президента 
США з питань національної без-
пеки, закликав західні країни 
збільшити витрати на оборону 
і посилити тиск на Іран, Сирію, 
Північну Корею та країни, які їх 
фінансово підтримують. Остання 
ремарка, зауважують експерти, 
була каменем саме у бік РФ.

Водночас Президент України 
Петро Порошенко у своєму ви-
ступі наголосив, що Росія наразі 
веде світову гібридну війну: не 
лише проти нашої держави, а й 
проти Європи та США. Це про-
являється насамперед у дедалі 
більшій популярності маргіналь-
них ультраправих та ультралівих 
партій у світі, засиллі пропаганди 
і фейкових новин у ЗМІ, активній 
діяльності ботів у соцмережах та 
в багатьох інших процесах, які 
непомітно дестабілізують світо-
вий порядок.

Блакитні шоломи  
на Донбасі

Мюнхенська конференція по-
казала, що міжнародні партнери 
підтримують ідею розміщення 
миротворчої місії під егідою ООН 
на окупованому Донбасі. Цю тему 

Президент України докладно 
обговорив  із Генсеком ООН, 
представниками США та країн 
Європи. Зокрема, про готовність 
надати свій контингент заявили 
Швеція та Фінляндія.

Можливий варіант миротвор-
чої місії озвучив на конференції 
екс-генеральний секретар НАТО 
Андерс Фоґ Расмуссен, який та-
кож є позаштатним радником 
Петра Порошенка. План не пе-
редбачає участі російських чи 
натівських солдатів. За даними 
ЗМІ, миротворча концепція Рас-
муссена полягає у розміщенні 
близько 20 тисяч солдатів, зо-
крема 4–5 тисяч поліцейських на 
українсько-російському кордоні.
За словами глави держави, 

Україна відкрита до діалогу і по-
шуку компромісів щодо переліку 
країн, які можуть брати участь 
у миротворчій операції. Однак 
принциповим є невтручання су-
сідніх країн, особливо Росії.
«Миротворці мають право 

роззброювати незаконні зброй-
ні формування. Миротворці 
мають забезпечити відсутність 
іноземних військ на окупованій 
території. Ми можемо говорити, 
що обов’язковим компонентом 
має бути присутність миротвор-
ців на неконтрольованій ділянці 
українсько-російського кордону 
для того, щоб зупинити інфіль-
трацію російських військ і ро-
сійських боєприпасів, пального 

і військової техніки на територію 
України», – наголосив Петро По-
рошенко і додав, що Україна го-
това якнайшвидше перейти до 
обговорення суті місії.

Власне, питання миротворців 
мало бути ключовим на зустрічі 
«нормандської четвірки» у Мюн-
хені. Але «нормандський формат» 
не відбувся, оскільки німецька 
делегація спізнилася. Заступник 
директора Інституту світової по-
літики Микола Бєлєсков вважає, 
що на заваді стали нагальніші 
внутрішньополітичні питання 
Німеччини – формування коаліції 
для обрання нового уряду. Вод-
ночас двостороння зустріч голів 
українського та російського МЗС 
у Мюнхені ні до чого не привела. 
Тож наразі все залежить від того, 
чи буде політична воля Кремля 
до співпраці.

«Все залежить від того, чи по-
годиться Росія забрати свої вій-
ська з Донбасу і дозволити силам 
ООН взяти під свій контроль без-
пекову ситуацію», – переконаний 
Курт Волкер, Спеціальний пред-
ставник США з питань України.

Шлях до НАТО
У Мюнхені, окрім американ-

ських та європейських політиків, 
Президент зустрівся із Генсеком 
НАТО Єнсом Столтенбергом, 
з яким обговорив перспективи 
глибшої взаємодії між Україною 
та НАТО.

«Ми проговорили, і я отри-
мав повну підтримку законопро-
екту про національну безпеку, 
законопроекту по реформам, 
який є у складі нашого плану 
щодо НАТО», – розповів глава 
держави.

Самі представники Альянсу 
ще раз нагадали, що двері НАТО 
для України відкриті. І загалом 
міністри оборони західних кра-
їн висловилися позитивно щодо 
перспективи приєднання України 
до НАТО. Американський сена-
тор Ліндсі Ґрем наголосив, що 
Україна не повинна озиратися 
на думку Кремля у своїх рішен-
нях. Водночас, на переконання 
міністра оборони Естонії Юрі 
Луйка, Україна має всі шанси 
стати членом НАТО.

«Я не можу передбачити час. 
Але я завжди кажу своїм укра-
їнським і грузинським колегам: 
будьте  терплячі,  працюйте, 
будьте готові, і, якщо з’явиться 
можливість, – ви повинні її ви-
користовувати», – зазначив Луйк.

На думку Миколи Бєлєскова, 
ключове завдання української де-
легації у Мюнхені було виконано. 
Це – ствердження своєї чіткої по-
зиції щодо миротворців на Дон-
басі, яку підтримують більшість 
партнерів, та щодо незмінності 
курсу в ЄС та НАТО через про-
ведення відповідних реформ.

Матеріал Центру громадсько-
го моніторингу та контролю

Мюнхен-2018: Нові виклики 
безпеки і миротворці на Донбасі 
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На початку лютого 
Україна приєдналася до 
конвенції Пан-Євро-Мед. 
Відтепер українські то-
вари, виготовлені з іно-
земної сировини, можуть 
експортуватися до ЄС за 
нульовою ставкою.

Від участі у конвенції найбіль-
ше виграє легка промисловість, яка 
зможе розширити  свої   експортні 
можливості. Які ще перспективи є 
у вітчизняного легкпрому, дізнава-
лися експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Нелегке зростання
Відповідно до класифікації видів 

економічної діяльності, легка промис-
ловість України має три основні групи: 
текстильне виробництво, виробництво 
одягу та взуття, а також виготовлення 
товарів зі шкіри і хутра. За регіональ-
ним розрізом найбільше підприємств 
легкої промисловості зосереджено на 
Харківщині та Львівщині. У п’ятірку 
лідерів входить Житомирська і Дніпро-
петровська області, а також Київ.

На всю країну відомі такі підприєм-
ства, як концерн «Ярослав», який спеці-
алізується на виробництві домашнього 
текстилю, та Житомирська панчішна 
фабрика, що виробляє легендарні шкар-
петки. Але, крім старожилів легкої про-
мисловості, на українському ринку все 
активніше з’являються молоді бренди, 
які мають на меті замінити іноземні 
мас-маркети. Пропонуючи якісні речі 
за невисоку ціну, маленькі виробники 
все більше завойовують прихильність 
українців. Звісно, не кожен молодий 
бренд може собі дозволити відкрит-
тя фірмового магазину, тому зазвичай 
такі компанії використовують інтернет-
магазини або виставляють продукцію 
у столичних мас-маркетах на кшталт 
«Всі свої» або «UAmade Store».

Тож попри непросту економічну си-
туацію в країні, легка промисловість 
уже третій рік поспіль демонструє 
стабільне зростання. У 2017 році про-
мисловий ріст склав 6%.
«Минулого року у нас реалізовано 

продукції більш ніж на 20 мільярдів 
гривень. При цьому в розрізі підгалузей 
ситуація виглядає наступним чином. 
Виробництво одягу займає 41% від за-
гальної кількості реалізованої продук-
ції, текстильне виробництво займає 37% 
і виробництво шкіри та взуття – 22%», – 
розповідає президент Української асоці-
ації підприємств легкої промисловості 
Тетяна Ізовіт.
Утім, однією з проблем галузі за-

лишається невисока оплата праці. За 
даними Держстату, середня заробітна 
платня у сфері виробництва одягу та 
взуття складає близько 6,5 тисячі гри-

вень, що значно менше за інші галузі 
промисловості. В уряді ситуацію обі-
цяють виправити вже у 2018 році. Від-
повідно до розрахунків Кабміну, цього 
року працівників легкпрому очікує 
зростання зарплат у середньому на 30%. 
Це стосуватиметься не лише держав-
ного сектору, а й приватних компаній. 
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 
уже звернувся до Української асоціації 
підприємств легкої промисловості, яка 
об’єднує понад 200 виробників, із про-
позицією переглянути розміри зарплат 
для працівників.
Крім того, цього року Кабмін обі-

цяє підтримати модернізацію легкої 
промисловості, зокрема розробити ме-
ханізм розстрочки ПДВ на імпортне 
устаткування. За словами експертів, 
такий захід допоможе підприємствам 
технічно оновлюватись, а відтак наро-
щувати виробництво.

Від експорту до зірок
Ще кілька років тому лише поодино-

кі українські бренди могли заявити про 
себе світу. Складні бюрократичні про-
цедури та високі мита були перешкодою 
для виходу на нові ринки. Великим по-
штовхом для українських товарів стала 
Угода про асоціацію з ЄС. Зона вільної 
торгівлі з європейськими країнами, яка 
почала діяти з 1 січня 2016 року, усунула 
більшість мит і відкрила доступ до 500 
мільйонів покупців. Наприклад, якщо 
раніше митна ставка на трикотажні речі 
складала 12%, то тепер 0%. Крім того, 
1 лютого 2018 року Україна стала повно-
правним членом Конвенції Пан-Євро-
Мед. За словами заступника Міністра 
економічного розвитку і торгівлі Наталії 
Микольської, це дозволить вітчизняним 
виробникам вбудуватися в європейські 
виробничі ланцюги.

Власне, легкпром уже може похвали-
тися певними експортними успіхами. 
За підсумками 11 місяців 2017 року 
легка промисловість експортувала про-
дукції на 1 млрд доларів до 150 країн 
світу. Цікаво, що основними покупцями 
українського одягу і нижньої білизни 
були країни ЄС. Найбільше купували 
у Німеччині, Угорщині та Польщі. Та, 
попри експортні перемоги, Наталія 
Микольська впевнена, що українським 
виробникам потрібна підтримка.
«Є українські дизайнери, які вже 

популярні й успішні. Вони виставляють 
свої колекції на світових тижнях моди. 
Однак є й молоді дизайнери та молоді 
виробники легкої промисловості, для 
яких потрібна допомога контрагентів 
за кордоном», – зауважує Микольська.
Одним із таких адвокатів вітчизня-

ної моди у світі є перша леді України 
Марина Порошенко. Для участі в офі-
ційних заходах дружина Президента 
зазвичай обирає одяг саме українських 
дизайнерів. Водночас вона має не тіль-
ки ексклюзивні речі, як, наприклад, 
сукня, прикрашена бурштином, у якій 
перша леді з'явилася на Віденському 
балу, а й звичайні речі з мас-маркету. 

Наприклад, у 2014 році на День Неза-
лежності вона з'явилася у сукні вартістю 
899 гривень від українського бренду 
«Must Have».
Тішить, що зацікавленість одягом 

українського виробництва зростає 
щороку. Усе частіше у речах «made in 
Ukraine» з’являються як українські, 
так і голлівудські зірки. Відома співач-
ка Леді Ґаґа знялася для обкладинки 
свого синглу у капелюху київського 
дизайнера Ксенії Шнайдер, а знаме-
нита голлівудська актриса Джуліанна 
Мур засвітилася у куртці вітчизняного 
бренду «Ienki Ienki».

«Українська легка промисловість є 
третьою за значенням серед найпер-
спективніших секторів креативної ін-
дустрії. А ще – це модна, гарна продук-
ція, яка набирає популярності у світі. 
З високою доданою вартістю і неймо-
вірним потенціалом на внутрішньому 
і зовнішніх ринках», – зауважує глава 
Мінекономрозвитку Степан Кубів.
Українська мода впевнено крокує 

світом. Є надія, що ця тенденція три-
ватиме й український виробник знайде 
свою нішу на глобальному ринку.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

Європейські перспективи 
українського легкпрому
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Завод «Ліктрави»  
в Житомирі – гарний приклад  
кращих європейських практик

Напевно, багато хто 
здивується, але всім 
відомий на Житомир-
щині завод «Ліктрави» 
цьогоріч святкує 90 
років, а це – за всіма 
мірками старожил 
з доброю практикою 
та багатим досвідом. 
Однак почесний вік не 
заважає переймати та 
втілювати надсучасні 
технології, впевнено 
завойовуючи ринок 
Європейського Союзу.

З часу заснування у 1928 році на 
підприємстві ніколи не зраджува-
ли основним принципам роботи, 
а це як втілення на практиці бага-
торічного досвіду та традицій, так 
і розвиток та застосування сучас-
них інновацій і досягнень. Навіть 
при переході з державної власності 
трудовому колективу вдалося збе-
регти за собою весь управлінський 
контроль, що визначило подальше 
майбутнє заводу.
З 2011 року більшу частину 

акцій заводу «Ліктрави» викупив 
німецький холдинг Мартін Бау-
ер ГруПП (Martin Bauer Group). 
У модернізацію та виробничі по-
тужності підприємства європей-
ський власник інвестував понад 
100 мільйонів гривень. Компанія 
має баварське коріння, заснована 
Мартіном Бауером в Нюрнбергу 
у 1930 році. Сьогодні це сімейний 
бізнес вже в третьому поколінні, 
який об’єднує понад 30 підпри-
ємств, що знаходяться в різних 
країнах світу. І ще, історія компанії 
«Martin Bauer Group» нерозрив-
но пов’язана з іменем німецького 
фармацевта Германа Финзельберга 
(Hermann Finzelberg), учня Ернста 
Шеринга (Ernst Schering), який 
заснував компанію «Schering».

Серед ноу-хау, втілених Мар-
тіном Бауером ще у 1986 р., – спе-
ціальна технологія, яка дозволяє 
обійтись без застосування ток-
сичних речовин для дезінфекції. 
Він є автором власного стандарту 
рослинництва, що слугує додат-
ковим гарантом не тільки безпеки 
продуктів з самого початку поста-
чання, а й стійкості виробничих 
процесів, які використовуються 
для їх виробництва. В результаті 
забезпечується постійно висока 
якість продукту, а також здоров’я 
та економічний добробут людей, 
які його вирощують. Високі ви-

моги, які Мартін Бауер покладає 
на себе в плані відповідності про-
грами, були підтверджені Союзом 
з етичної біоторгівлі (UEBT).

В цілому успіх компанії базу-
ється на трьох принципах, а це: 
компетентність і висока кваліфі-
кація працівників, максимальне 
застосування сучасних технологій 
і власний, накопичений досвід ро-
боти з рослинною сировиною. На 
підприємстві «Ліктрави» діє сис-
тема багатоступінчастого контр-
олю якості продукції, яка включає 
перевірку вхідної рослинної си-
ровини, контроль на проміжних 
етапах і контроль готової продук-
ції. Лікарську рослинну сировину 
заготовляють тільки в екологічно 
чистих регіонах України і зару-
біжних країн.
Покупці завжди віддають 

перевагу якісній продукції, якій 
можна довіряти. Сучасна лабо-
раторія підприємства дозволяє 
проводити випробування за всіма 
показниками якості та безпеки 
лікарської рослинної сировини 
згідно з вимогами Державної 
Фармакопеї України. Значна увага 
приділяється контролю лікарської 
рослинної сировини, що надхо-
дить на виробництво, на наявність 
радіонуклідів, цезію-137 та строн-
цію-90, а також на вміст важких 
металів – свинцю, кадмію, ртуті, 
миш'яку. Якість продукції та її від-
повідність стандартам засвідчила 
й Державна служба з лікарських 
засобів та контролю за наркоти-
ками в Житомирській області, що 
ознайомилася з робочими про-
цесами ПрАТ «Ліктрави» влітку 
2017 року.

Таким чином, сьогодні в ком-
панії «Ліктрави» функціонує сис-
тема якості, яка забезпечує вироб-
ництво найякіснішої продукції на 
ринку, що відповідає всім вимогам 
належної виробничої практики 
(GMP), які пред'являються до лі-
карських засобів рослинного похо-
дження. Про європейські сучасні 
практики, які дозволяють жито-
мирському підприємству бути 
в числі лідерів українського та 
європейського ринків фітопрепа-
ратів, продовжуємо спілкування 
з виконавчою директоркою ПрАТ 
«Ліктрави» Олександрою Сологуб.

– Впровадження чогось нового – 
завжди велика подія, тим більше, 
якщо мова йде про відкриття нової 
виробничої лінії, – розповідає Олек-
сандра Сологуб. – Її «родзинкою» 
стала наявність гравітаційного 
повітряного сепаратора типу 
«зигзаг», який дозволяє розділяти 
сировину на фракції, складові квіт-
ки – пелюстки, стебла тощо. Піс-
ля поділу з'являється можливість 

відкидати ті самі стебла, що міс-
тять меншу кількість біологічно 
активних речовин. Тим самим під-
вищується якість продукції, і лі-
карська рослинна сировина тепер 
правильно подрібнена, що дозволяє 
містити необхідну кількість ді-
ючих речовин.
Також завдяки повітряному 

сепаратору можна очищати лі-
карську рослинну сировину від 
зайвих домішок, в тому числі 
піску та камінців, які можуть 
потрапляти туди при заготівлі. 
Наявність великої кількості маг-
нітних фільтрів дозволяє уни-
кати потрапляння в продукцію 
дрібних металевих включень. За-
варювання лікарських рослин, 
за умови їх правильної порізки, 
дозволяє рівномірне вивільнення 
діючих речовин, і, як наслідок, 
забезпечується фармакологічна 
дія препарату.

Ще однією гордістю підприєм-
ства стала лінія для подрібнення 
рослинної сировини та подальшо-
го її фасування у фільтр-пакети 
«Ротоплекс». Застосування цього 
обладнання дозволяє видалити 
найдрібніші домішки та отри-
мати на виході більш очищену 
й однорідну продукцію, що 
дуже важливо для виробництва 
ефективних лікарських засобів 
у зручній формі фільтр-пакетів. 
Високопотужне обладнання для 
подрібнення рослинної сирови-
ни дозволяє перероблювати до 
2 тонн сировини в зміну на одній 
одиниці сучасної техніки. Для ви-
готовлення продукції на заводі 
перероблюється більш ніж 100 на-
йменувань лікарських рослин, при 
цьому обов’язково зберігається 
якість продукції у відповідності 
до європейських стандартів якості. 
В асортименті, окрім трав’яних 

лікарських засобів, наявні ліку-
вальні збори та фіточаї. За рік ви-
пускається більш ніж 14 мільйонів 
упаковок.

– Турбота про споживача – 
невід'ємна частина роботи будь-
якої компанії, – продовжує пані 
Олександра. – Ми досягли на цьому 
терені чималих успіхів: впрова-
дження нових технологій, удоско-
налення виробництва і постійний 
пошук інновацій дозволяють нам 
не тільки не зупинятися на досяг-
нутому і розвиватися, але й піклу-
ватися про найголовніше – надання 
якісної допомоги пацієнтам.

Нашу продукцію ви побачите на 
полицях практично кожної аптеки. 
На сьогоднішній день «Ліктрави» є 
безперечним лідером українського 
ринку лікарських чаїв. Продукція 
приваблює покупців своєю якіс-
тю, дизайном і доступною ціною. 
З успіхом реалізується продукція 
в аптечних закладах Білорусі, Мол-
дови та багатьох країн Європей-
ського Союзу.

Зі слів виконавчої директорки 
заводу «Ліктрави» в м. Житомирі, 
сьогодні на підприємстві працює 
більш ніж 240 осіб на різних лан-
ках виробництва, обслуговування 
та логістики. Олександра Сологуб 
констатує, що за час іноземних 
інвестицій завод значно оновив 
асортимент виробництва, левову 
частку якого складають лікар-
ські чаї (близько 140 позицій) та 
трав’яні збори (близько 30 видів). 
Підприємство розміщується на 
площі 3 гектари, перероблює 
близько 1500 тонн сировини в рік 
і займається переробкою більш 
ніж 100 найменувань лікарських 
рослин.
І ще важливий аспект, про 

який варто сказати: підприємство 
є активним і доволі значним плат-

ником податків до державного 
бюджету та фондів. Згідно з бух-
галтерськими даними, тільки за 
2017 рік до бюджету різних рівнів 
сплачено 17 мільйонів 740 тисяч 
гривень. До того ж у холдингу 
Мартін Бауер є майже унікальний 
принцип, який вигідно вирізняє 
цю компанії серед інших: останні 
роки весь прибуток, отриманий 
від діяльності свого підприємства 
в Україні, вони вкладають в модер-
нізацію виробництва, закупівлю 
обладнання, покращення умов 
праці та заробітні плати праців-
никам.
Що стосується середньої за-

робітної плати працівників заводу, 
то згідно з даними, отриманими 
з бухгалтерії підприємства, вона 
доволі висока для Житомира 
і в середньому за 2017 рік скла-
дала 11 тис. 136 грн. Зі слів вико-
навчої директорки підприємства 
Олександри Сологуб, у 2018 році 
заплановано підняття заробітної 
плати на 20% порівняно з 2017 
роком. Отож, і це очевидно, під-
приємство по-справжньому дбає 
про своїх працівників і цінує їхню 
працю, не доводячи до того, коли 
частина людей змінює роботу на 
батьківщині роботою, наприклад, 
у Польщі або іншій країні.
Подібний принцип мали б 

сповідувати не тільки західні іно-
земні інвестори, а й вітчизняні ви-
робники продукції. І тоді розмови 
про офшори, виведення коштів 
не мали б сенсу та перспективи.

Ця публікація була підготовле-
на в рамках проекту "Просування 
реформ в регіони" за сприяння Єв-
ропейського Союзу (http://ec.europa.
eu/europeaid). Зміст цієї публікації є 
виключною відповідальністю авто-
ра і жодним чином не відображає 
точку зору Європейського Союзу.
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Скільки коштують  
спортивні перемоги в Україні

25 лютого в півден-
нокорейському місті 
Пхьончхані завер-
шилися XXIII Зимові 
Олімпійські ігри. 
Українську скарб-
ничку спортивних 
здобутків поповнив 
лижник із Мико-
лаєва Олександр 
Абраменко, який 
здобув золоту медаль 
у фрістайлі.

Це перша в історії нашої 
держави олімпійська нагорода 
в цьому виді спорту, що робить 
її вдвічі ціннішою, адже тради-
ційно Україна завойовує неба-
гато медалей на зимових іграх. 
Міністерство молоді та спорту 
вже видало наказ про виплату 
чемпіону грошової винагороди 
у понад 3,3 млн грн, а у Мико-
лаївській ОДА запевнили, що 
допоможуть Олександру влад-
нати квартирне питання. Центр 
громадського моніторингу та 
контролю вирішив проаналізу-
вати ситуацію з матеріальним 
забезпеченням спортсменів 
в Україні.

Надбавки, премії, 
зарплати

На сьогодні олімпійські пре-
мії в Україні вищі, ніж у біль-
шості європейських країн. Наші 
атлети отримають 125 тис. дол. 
за «золото», 80 тис. дол. за «срі-
бло» та 55 тис. дол. – за «бронзу». 
Навіть у США ці суми значно 
менші: за призові місця, здобуті 
в Південній Кореї, американ-
ським спортсменам виплатять 
37,5 тис. дол., 22,5 тис. дол. та 
15 тис. дол. відповідно. А в дея-
ких країнах, зокрема у Норвегії, 
Швеції та Великій Британії, для 
олімпійців взагалі не передбаче-
ні преміальні за перемоги.
В Україні на великі гонора-

ри можуть сподіватися не лише 
учасники Олімпіад. У 2016 році 
український уряд вдвічі збіль-
шив премії для призерів чемпіо-
натів світу та Європи. Так, золота 
медаль Чемпіонату світу тягне 
за собою виплату 100 тис. грн, 
срібна – 70 тис. грн, а бронзо-
ва – 50 тис. грн. Раніше атлети 
одержували 50, 35 та 25 тис. грн 
відповідно. Зросли винагоро-
ди і для переможців Кубка сві-
ту, міжнародних юнацьких та 
юніорських змагань, Всесвітніх 
ігор, чемпіонатів світу та Євро-

пи серед неолімпійських видів 
спорту.

З цього року українські пара-
лімпійці та дефлімпійці також 
зможуть розраховувати на вищі 
призові. Їхній розмір нарешті 
зрівняється з сумами, які одер-
жують олімпійці.

«Це один із реальних, євро-
пейських кроків щодо забезпе-
чення рівності, соціальної спра-
ведливості та недискримінації 
прав і свобод людини з інва-
лідністю в Україні», – наголосив 
Міністр молоді та спорту Ігор 
Жданов.

А от зарплати наших спортс-
менів важко назвати високими. 
У профільному міністерстві 
зазначають, що працюють над 
їхнім збільшенням. За твер-
дженням Міністра молоді та 
спорту, базова ставка атлета ще 
у 2015 році складала 3–5 тис. грн 
на місяць, нині суми зросли.
«Штатна зарплата спортс-

мена складає 12–15 тис. грн на 
місяць, вони можуть ще отриму-
вати стипендію Президента, від 
6 до 12 тисяч на місяць. Може 
набігати непогано, але треба 

закріпити цей процес, щоб 
у мене не було проблем і скарг 
наших спортсменів щодо низь-
кої якості соціально-побутових 
умов їхнього життя. Зараз ми 
поставили завдання підняти 
зарплати провідним спортсме-
нам, їх 100 чоловік, хоча б щоб 
вони отримували 1–1,5 тис. дол. 
на місяць», – розповідає очільник 
відомства Ігор Жданов.
Наприкінці 2017 року гла-

ва держави Петро Порошенко 
призначив згадані стипендії 55 
спортсменам-паралімпійцям 
і  дефлімпійцям  та  20  їхнім 
тренерам. А на початку цього 
року таке грошове заохочення 
одержали 48 спортсменів та 
42 тренери з олімпійських ви-
дів спорту.

Без баз,  
але з держпідтримкою
Щоб показувати високі ре-

зультати на престижних міжна-
родних змаганнях, спортсмени 
потребують олімпійських баз 
і центрів для  тренувань. За 
словами українських чемпіонів, 
в Україні небагато таких місць.

«Якщо порівнювати, напри-
клад, цілі – просто тренуватися 
або тренуватися, щоб розрахо-
вувати на медалі вищих катего-
рій – то, звичайно, мають бути 
відповідні умови. У нас, на жаль, 
їх немає», – зазначає олімпій-
ський чемпіон 2016 року, гімнаст 
Олег Верняєв.

Держава успадкувала спор-
тивну   інфраструктуру   ще 

з Союзу, яка за роки суттєво 
застаріла і потребує значних 
фінансових вливань та побудови 
нових об’єктів. Але, за словами 
експертів, це не входить до пере-
ліку нагальних державних за-
вдань через серйозніші виклики, 
з якими Україна зіткнулася за 
останні 4 роки.
«Країна, яка воює, не може 

повноцінно фінансувати спорт. 
Також ментально зміщене коло 
зацікавлень і головних пріори-
тетів, спорт не є чимось осно-
вним», – пояснює спортивний 
експерт  та  оглядач Дмитро 
Лазуткін.
Тому нерідко українці зму-

шені тренуватися за кордоном. 
Зокрема Олександр Абраменко 
відпрацьовував елементи своєї 
програми у Фінляндії. Компен-
сувати відсутність умов в Україні 
влада намагається державною 
підтримкою, щоб забезпечити 
спортсменам можливість від-
точувати навички на зборах 
в Європі та інших країнах.
«Ми нічого не потребуємо. 

І їздимо на ті збори, які заплано-
вані. Фінансування з боку мініс-
терства йде у повному обсязі», – 
ділиться досвідом Абраменко.
Втім, попри непрості умо-

ви, розвиток спортивної інф-
раструктури все ж відбуваєть-
ся. Лише минулого року було 
створено два державних центри 
олімпійської підготовки з легкої 
атлетики в Сумській та Волин-
ській областях, а в Миколаєві 

побудували новий корпус спе-
ціалізованої дитячо-юнацької 
школи олімпійського резерву 
з фехтування. В уряді зазнача-
ють, що завдяки децентралізації 
громади можуть активно впли-
вати на ситуацію. За інформаці-
єю Міністерства молоді та спор-
ту, в 2017 році в регіонах було 
профінансовано 84 спортивні 
проекти на суму 374 млн грн. 
Кошти надходили через Дер-
жавний фонд регіонального 
розвитку (ДФРР).
«Це понад 10% від усього 

обсягу фінансування ДФРР. 
Ми вперше маємо такий по-
казник розбудови спортивної 
інфраструктури у регіонах», – 
наголосив Віце-прем’єр-міністр 
України Геннадій Зубко.
За словами голови Націо-

нального Олімпійського комі-
тету Сергія Бубки, українські 
спортсмени вже активно готу-
ються до літньої Олімпіади, яка 
відбудеться у 2020 році в Токіо. 
Комітет разом із Мінмолодь-
спорту визначили 19 пріори-
тетних видів спорту, які отри-
мають максимальну державну 
підтримку та фінансування 
протягом наступних двох років. 
Експерти сподіваються, що це 
принесе очікувані результати 
і наші атлети зможуть завою-
вати більше нагород, ніж на 
попередніх іграх.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю

 На фото: Олександр Абрамченко
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РАБОТА ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. 
З/П ОТ 13000 ГРН. СТРОГИЙ УЧЕТ ТО-
ПЛИВА. ЗВОНИТЬ С 9-00 ДО 18-00. 
0990166803,0676270858,ЕВГЕНИЙ

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕ-
ВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА ПЛА-
ТА ВІД 20 000 ДО 30 000 ГРН. ДЕТАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767

ВОДІЇ, КАТЕГОРІЯ Е, ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬ-
СЯ ВОДІЯМ ІЗ Д/Р, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ, З/П ВІД 25 ТИС.ГРН. ЛФ ТОВ 
«ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП». 0(67)4338911(М.
ЛЬВІВ);0(67)4338809(М.КИЇ

• ВОДІЙ КАТ. Е-ДАЛЕКОБІЙНИК. НАША 
ФІРМА ЗДІЙСНЮЄ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО ЄВ-
РОПІ ТА СНД. ХОРОШИЙ КОЛЕКТИВ ЧЕКАЄ 
ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ НА РОБОТУ! У НАС Є 
ХОРОШІ РЕЙСИ І ЯКЩО У ВАС Є БАЖАННЯ 
ЗАРОБЛЯТИ БУДЬ ЛАСКА ТЕЛЕФОНУЙТЕ. 
ЗП ВІД 30000 ГРН. 0935441500

•	Водій категорії	Е	потрібен	на	приватне	
підприємство	на	міжнародні	перевезення	
Україна-Німеччина.	0676574645

• ДОМОГОСПОДИНЯ КИЇВСЬКА ОБЛ., 25 
КМ ВІД КИЄВА, З/П- 8000 ГРН., НАДАЄМО 
ЖИТЛО. 0503306480,0676564002

•	Зубофрезеровщик с	опытом	работы,	
требуется	на	металлообрабатывающее	
п р е д п р и я т и е . 	 З / п 	 в ы с о к а я .	
0661666972,0674125548

•	Инженер по	технике	безопасности	с	
опытом	работы	требуется	на	предпри-
ятие.	0661666972,0674125548

•	Инженер с	опытом	работы	требуется	
на	предприятие.	0661666972,0674125548

•	Инженер-конструктор с	 опытом	
работы	 требуется	 на	 предприятие.	
0661666972,0674125548

КИЕВСКАЯ КЛИНИКА ПРИГЛАШАЕТ ЖЕН-
ЩИН ДО 36 ЛЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ ИЛИ 
СУРРОГАТНОЙ МАМОЙ. ОПЛАТА ПРОЕЗДА, 
БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ВЫСОКАЯ 
ОПЛАТА. 0661523753,09896328781.Л.АЕ№
281182ОТ25.0

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

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

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

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

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

•	Київській охоронній	фірмі	 потріб-
ні	 охоронці	 ,	 жінки	 та	 чоловіки.Вах-
та	 15/15,	 21/7.Соц.пакет,зарплата	
своєчасно,безкоштовне	проживання.	
0678947177

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Потрібні:	шоу-ба-
лети,	танц.	(go-go,	екзотика,	східні),	офіціан-
ти.	Контракт	від	3-х	місяців.	Висока	ЗП+%.	
Легально.	Л.МСПУ-АВ585291-20.11.12.	
0972201876;0936439307;email:kenjob@
mail.

•	Коліі бруківки	потрібні	на	роботу(за	1	
тонну	280грн).	Вахтовий	метод	роботи,	
розрахунок	в	кінці	вахти.	Житомирська	
область,	Хорошівський	район.	0674104020

• ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПО-
ТРІБЕН В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. 
ДЕТАЛІ ЗА 0976626417

• МАСТЕР-УНИВАРСАЛ ТРЕБУЕТСЯ В ПА-
РИХМАХЕРСКУЮ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
З/П ОТ 7000ГРН. 0935852919

•	Механик с	опытом	работы	требуется	
на	предприятие.	0661666972,0674125548

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

•	Автомеханик с	опытом	работы	требуется	
на	предприятие.	0661666972,0674125548

• АГРОНОМ  ДЛЯ  РОБОТИ  ПРОДАВ-
ЦЕМ-КОНСУЛЬТАНТОМ У САДОВОМУ 
ЦЕНТРІ  НЕДАЛЕКО  ВІД  КИЄВА,  З/П 
-  ВІД  9000  ГРН,  НАДАЄМО  ЖИТЛО. 
0503306480,0676564002

БАРИСТА НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В 
КОФЕЙНЫЙ ЛАРЕК. З/П ВЫСОКАЯ + %. 
Г/Р ПОСМЕННЫЙ. ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р. 
ЗВОНИТЬ С 10-00 ДО 18-00. 0975320570

•	Бригада мулярів,	м.Буча,	Київська	
обл.,	житло	надається	безкоштовно.	
0671454799,0666413684.
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•	Монтажники, монолітники,	арматур-
ники,	різноробочі,	водії	самосвалу,	кра-
нівник,	екскаваторник.	Робота	в	м.Київ.
Компанія	надає	житло	при	необхідності.	
(097)3297339

•	Оператор плазмы	с	опытом	работы	
требуется	на	предприятие.	З/п	высокая.	
0661666972

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬ-
ЩІ ТА ЛИТВІ. ПОТРІБНІ СПЕЦІАЛІСТИ ПО 
УТЕПЛЕННЮ ФАСАДІВ, ВЕНТИЛЬОВАНИХ 
ФАСАДІВ ТА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З 
ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ ДОСВІДУ. ЗП 
– ВИСОКА. ВІЗОВА ПІДТРИМКА. ЛІЦ. №66 
ВІД 19.01.2017 Р. 0664793005

•	Охоронник, 7400	грн.	за	місяць.	Вахто-
вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	
за	рахунок	фірми.	Довідки:	м.	Умань,	вул.	
Незалежності,	83.	0678457965

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ 
ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ 
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928

•	Персонал для	прибирання	торгово-розва-
жальних	центрів	терміново	в	м.Київ.	Допо-
мога	з	житлом.	Прямий	роботодавець.	З/П	
5500	-	7500	грн.	0631001956,0679376743

•	Пол.-укр. агенція.	Воєводські,візи.	Робота-
Пол,Чехія,Німеч,Швеція,	Естонія,Литва.	
Л .МТСПУ - АВ 5 4 7 2 9 4 - 1 0 . 0 9 . 1 0 .	
0674550664,0996348031

ПРОДАВЕЦЬ ПРОД. ТОВАРІВ. РАЙОН ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ. Г/Р З 8:00-22:00 
НЕДІЛЯ ЧЕРЕЗ НЕДІЛЮ. З/П ВІД 5500 ГРН. 
ВИМОГИ: ПРОФЕСІЙНІСТЬ ТА ЧЕСНІСТЬ. 
0974980004

ПРОДАВЦІ В КІОСК. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. 
Г/Р З 8-00 ДО 20-00. З/П - 200 ГРН ЗА ДЕНЬ. 
ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 0975320570

РАБОЧИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИГРАФИ-
ЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (Р-Н БОГУНИИ). 
З/П- ОТ 5000 ГРН, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
1 МЕСЯЦ. 0672315196ЯРОСЛАВ

• РІЗНОРОБОЧИЙ-МОНТАЖНИК, ЗВА-
РЮВАЛЬНИК (НАПІВАВТОМАТ) MAG-
135 З ДОСВІДОМ ВІД 1 Р. РОБОТА ВІД 
ПРЯМОЇ ПОЛЬС. КОМПАНІЇ. ПРАЦЕВЛ-
НЯ БЕЗКОШТ. З/П- 120-160 ГРН ЗА ГОД. 
НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО З УСІМА ЗРУЧН. 
ЛІЦ.  МСПУ  №  1241  ВІД  27.10.2016. 
0633416927ІРИНА(VIBER)

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

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВ ВІД ПРЯ-
МИХ РОБОТОД. (БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ). 
ЛЮБІ ВАКАНСІЇ ЯК ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ТАК 
І ДЛЯ ЖІНОК. ПІДГОТОВКА ДОКУМ. НА 
ВІЗУ: ЗАПРОШЕННЯ, АНКЕТА, СТРАХОВКА. 
ВОЄВОДСЬКІ ВІЗИ (НЕ ДОРОГО).ЛІЦ. №66 
ВІД 19.01.17Р. 066479300

• РОБОТА  В  УГОРЩИНІ.  ОФІЦІЙНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕН-
ТІВ, ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. З/П 
15000-25000 ГРН. E-MAIL: WORK.ALEH@
GMAIL.COM. 0951131214,0662673528
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1.2. Шукаю 

•	Оператор плазмы	с	опытом	работы	
требуется	на	предприятие.	З/п	высокая.	
0505442769

•	Оператор плазмы	с	опытом	работы	
требуется	на	предприятие.	З/п	высокая.	
0674125548

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 3/9 ЭТАЖЕЙ, 
74 ,8М/0М/0М,   КИЕВСКАЯ  ОБЛ. , 
Г.ВАСИЛЬКОВ, УЛ.ДЕКАБРИСТОВ. ЦЕНА 
770 990 ГРН. 0507487070

2.7. Продам Будинки в місті 

•	Полтавська обл.,	Миргородський	р-н,	
7	км	від	міста,	будинок,	газ,	кухня,	гараж,	
погріб,	колодязь,	з/д,	сад,	ціна	договірна.	
(099)6092936.(093)7447223

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТО-
МИРСКАЯ ОБЛ., Г.АНДРУШЕВКА. ЦЕНА 
623 306 ГРН. 0636376102

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТО-
МИРСКАЯ ОБЛ., Г.МАЛИН, УЛ.ШЕВЧЕНКО. 
ЦЕНА 739 726 ГРН. 0681472014

2.8. Продам Будинки в передмісті 

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИ-
ТОМИРСКАЯ ОБЛ., БЕРДИЧЕВСКИЙ Р-Н, 
С.ГРИШКОВЦЫ, УЛ.ДЗЕРЖЫНСКОГО. 
ЦЕНА 367 847 ГРН. 0630175325

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТО-
МИРСКАЯ ОБЛ., ПОПЕЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н, 
С.СУЩАНКА, УЛ.ИРПИНСКАЯ. ЦЕНА 163 
043 ГРН. 0975656240

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТО-
МИРСКИЙ Р-Н, С.ГОЛОВЕНКА. ЦЕНА 353 
261 ГРН. 0503387813

2.10. Продам Дачі 

• ПРОДАМ ДАЧУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., 
Г.БЕРДИЧЕВ, УЛ.ВЕЛИКИЕ НИЗГОРЦЫ, 8. 
ЦЕНА 272 480 ГРН. 0963674040

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

• ПРОДАМ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ,  ИВАНО-
ФРАНКОВСКАЯ ОБЛ., КОСОВСКИЙ Р-Н, 
С.ЧЕРГАНОВКА. ЦЕНА 1 086 956 ГРН. 
(03478) 48744

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЄТЬСЯ В  ОРЕНДУ МАГАЗИН В 
С.ДВІРЕЦЬ, БІЛЯ ТРАСИ ЖИТОМИР-БЕР-
ДИЧІВ. 0967009253

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ,   В  ЦЕНТРІ   МІСТА, 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

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

Роботи виконуються
вчасно та якісно

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

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

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!

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

1. Земел. ділянка К/№ 1822083200:06:001:0438, пл. 0.0995 га, за адресою: Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, пров. Іванівський, 5. Дата торгів: 21.03.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №266444;

2. Земел. ділянка, пл. 0,1000 га, К/№ 1822081200:03:001:0736, за адресою: Жито-
мирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл.99. Дата торгів: 
21.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №266380;

3. Нежитл. приміщення магазину заг.пл. 57,8 кв м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Бровар, 16. Дата торгів: 26.03.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №266876;

4. Житл. будинок заг.пл. 53.62 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Героїв Майдану, 142. Дата торгів: 26.03.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №267005 (уцінено лот № 259788);

5. 1/4 част. 3-кім. квартири заг.пл. 50,3 м кв, за адресою: Житомирська обл., 
м.Новоград-Волинський, вул. Єрьоменка, 1, кв. 69. Дата торгів: 26.03.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №267008 (уцінено лот № 260142);

6. Нежитл. будівля, магазин пл. 315.8 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. 
Коростень, вул. Фрунзе, 16-А. Дата торгів: 26.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №267010 (уцінено лот № 260529);

7. Незаверш. будівництвом 5-ти поверх. житл. будинок заг.пл. 380.9 кв м, за 
адресою: Житомирський р-н., м. Бердичів, вул. Мучна, 46-а. Дата торгів: 26.03.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №267015 (уцінено лот № 260252);

8. Нежитл. будівля, літній кінотеатр заг.пл. 890,7 кв м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,22. Дата торгів: 28.03.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №267400 (уцінено лот № 260208);

9. Квартира 5-кім. заг.пл. 129.90 кв м, жит. пл. 115.3 кв м, та земел. ділянка пл. 
0.0299 га, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Бистрицька (Войкова), 
39/19, кв. 3. Дата торгів: 28.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№267392 (уцінено лот № 259300);

10. Магазин непродовольчих товарів заг.пл. 802.6 кв м та земел. ділянка 
заг.пл. 0.0933 га, К/№ 1810136600:05:027:0013, за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 
17а. Дата торгів: 28.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №267373 
(уцінено лот № 240944).

• РОБОТА ДЛЯ БУРОВИХ МАЙСТРІВ, 
БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПОВАРІВ, ОФІЦІАНТІВ 
В СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. 
(050)3004078,GEOGROUNDSK@GMAIL.
COM.ОЛЕКС

•	Робочі на	збір	склопакетів.	Можли-
во	без	досвіду	роботи	(навчаємо).	З/п	
10000	грн.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Надаємо	житло.	Робота	в	м.	Київ!	
0666362655,0934975808

•	Сварщик с	опытом	работы	требуется	на	
производство.	0661666972,0674125548

•	Слесарь-ремонтник требуется	на	пред-
приятие.	0661666972,0674125548

•	Слесарь-сборщик требуется	на	произ-
водство.	0661666972,0674125548

•	Слюсар требуется	на	производство.	
0661666972,0674125548

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬ-
НИКІВ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ТОРГОВІ 
ЦЕНТРИ ТА СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА. 
ГРАФІК РОБОТИ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. ОПЛАТА ПРО-
ЇЗДУ ДО КИЄВА. З/ТА 5500-8000 ГРН./
МІС. 0730307424

•	Технолог с	опытом	работы	требуется	
на	предприятие.	0661666972,0674125548

•	Токарь с	 опытом	 работы	 требу-
ется	 на	 производство,	 висока	 ЗП.	
0661666972,0674125548

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК З АВТО (БАКА-
ЛІЙНІ, КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ). АМОРТИ-
ЗАЦІЮ І ПАЛИВО ОПЛАЧУЄМО. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА - 12000 ГРН. 0971715051

•	Тракторист с	 опытом	работы	 тре-
буется	на	предприятие	в	г.	Житомир.	
0661666972,0674125548

ТРАКТОРИСТИ В КОМПАНІЮ АГРО-РЕГІОН. 
ДОСВІД РОБОТИ НА ІМПОРТНІЙ ТЕХНІЦІ. 
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. НАДАЄМО 
ГУРТОЖИТОК І ХАРЧУВАННЯ. 0672342944

• ФАСАДЧИКИ НА РАБОТУ В Г. КИЕВ. 
БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ ГАРАНТИ-
РУЕМ! РАБОТА НА ЛЮЛЬКАХ И ЛЕСАХ. 
ИНОГОРОДНИМ ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ. 
З/П (ОТ 20000 ГРН) ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 1 
РАЗ В МЕСЯЦ, АВАНС - 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. 
0671621302

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, КАМЕНЯРІ, МОН-
ТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ НА 
РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИ-
ВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 15/15 
0635831415, 0442878713

•	Фрезеровщик с	опытом	работы,	требует-
ся	на	металлообрабатывающее	предпри-
ятие.	З/п	высокая.	0661666972,0674125548

•	Фрезерувальники по	каменю	потрібні	на	
роботу(за	день	350грн).	Вахтовий	метод	
роботи,	розрахунок	в	кінці	вахти.	Жито-
мирська	область,	Хорошівський	район.	
0674104020

• ШИНОМОНТАЖНИКИ  БЕЗ  ОПЫТА 
РАБОТЫ. Г.ЖИТОМИР. 0975083111
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3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	АСД-20-1/230-М2 дизель-генератор	30	
кВт,	двигатель	Д-65А,	наработка	5	м/час.	
(050)6146423.(096)0795238

• ВНЕДОРОЖНИК/КРОССОВЕР  KIA 
SORENTO, 2012 Г.В., ЧЕРНЫЙ, 2.4 Л, 105 
ТЫС.КМ. Г.ТЕРНОПОЛЬ. ЦЕНА 528 964 
ГРН. ТОРГ 0503756284

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І 
МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ, ПІД ЗАМОВЛЕН-
НЯ 2-7ДНІ, НОВІ, Б/В, ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, 
ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ. Є СВІЙ ВЕЛИКИЙ 
СКЛАД. (097)1521331;(093)2613742;(09
7)7266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

•	Викуп авто,	дорого,	в	робочому	стані.	
0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. 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. 
0980066600,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУ-
БІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ 
ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 0677459877, 
0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Борона дискова	(ромашка)	"Солоха",	
шир.	4.2м,	а	також	6,7м.	0503083127

•	З/ч МТЗ,	ЮМЗ,	КАМАЗ,	МАЗ,	Газель.	
Поршнева	група	Кострома,	гільза,	кільця,	
пальці,	прокладки	двигунів,	КПП,	мостів.	
0675702202

•	Комбайн "Джон	Дір-1032",	жатка	2,8м;	
трактор	7710,	180к.с.,	1999р.,	плуги	обо-
ротні,	3-,	4-,	5-корпусні,	фреза	-	3м;	обпри-
скувачі	навісні,	16-18м,	причіпні,	21м;	ком-
байни	картоплесаджальні	"Хасія",	4-рядні.	
(097)3850784,(093)5000626

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83(чушка,	лом),	
олово.	Терміново,	в	будь-якому	вигляді	і	
кількості.	Дзвоніть,	за	ціною	домовимось.	
Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	(096)3409983

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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(
067)9040066

•	Прицепы тракторные	2ПТС-4	(на	кру-
гу),	новая	резина,	металлические	борта	
высотой	1м.	(050)6146423.(096)3507337

•	Сівалка УПС-8(6),СУПН-8(6).	Культива-
тор	КРН-5.6(4.2),	КГШ-4,0.	Борона	АГ-2.1-
3.0.	Після	кап.рем."Тодак-8",СЗ-3.6(5.4).	
0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Куплю токарську	оснастку,	верстати,	
лещата,	патрони,	фрези,	свердла,	розгорт-
ки,	плашки,	мітчики,	різці	та	ін.	Електро-
двигуни,	редуктори,	компресори.	Фото	на	
пошту:	sky85593@gmail.com,	0968709687

4. БУДМАТЕРІАЛИ 
4.1. Будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

• П Е С О К ,   Щ Е Б Е Н Ь ,   О Т С Е В ,   РА -
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

•	Термоблоки пінополістирольні,	система	
"Теплий	дім",	від	заводу-виробника.	(050)
5164420;(096)7348079;(0342)771152.

4.14. Зварювальне, обладнання. 
Продам 

•	Ковка  та 	 кован і 	 елементи 	 по	
оптовим	 цінам.	 Доставка	 по	 всій	
Укра їн і . 	 Сайт : 	 KOVOSVIT .NET .	
(096)6406564;(044)3792466.

4.19. Металоконструкції. Продам 

•	Організація продає	навіс	металевий	
285,6	кв.м,	м.Житомир,	вул.Гранітна,	буд.	
10.	Початкова	ціна	50	000	грн.	253631

6. ПОСЛУГИ 
6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАН-
ТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛ-
ТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПОРА-
ТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО 
ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGROU
PCONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	Кре-
дитная	карта	до	50	000	грн.	Перекредитуем	
ваши	кредиты	до	200	000	грн.	0962551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, 
КАМАЗ. 0969524540

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБ-
ЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА 
-5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 
0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	А/М в	будь-якому	стані,	після	ДТП,	поже-
жі,	цілі,	несправні,	проблемні,	нерозмитне-
ні.	Дорого!	Миттєвий	розрахунок!	Послуги	
евакуатора!	(068)4638828,(099)4238777

• АНТЕНИ СУПУТНИКОВІ. БІЛЬШЕ 100 КА-
НАЛІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЖИТОМИРУ ТА 
ОБЛ. ГАРАНТІЯ, ОБСЛУГОВУВ., ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ. М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ВІТРУ-
КА 17Б. СЦ ПОЛІССЯ NET. 0963607722, 
0933129393, 449131,0666501731

ДОПОМОЖУ ВИРІШИТИ ВАЖЛИВІ ПРОБЛЕ-
МИ В СІМ`Ї. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БУДЬ-
ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ В БІЗНЕСІ. РОБОТА ОСО-
БИСТО І ДИСТАНЦІЙНО, ДО РЕЗУЛЬТАТУ. 09
58005036,0730561665,0678835480

•	Куплю гербицид	Хaрнес	 и	 другие.	
0501368624.

•	Куплю натуральные	янтарные	бусы	от	
500	до1500	грн	за	1	гр,	коралловые	бусы,	
бивни	мамонта.	Старинные	иконы,	картины	
художника	Марко	Гейко	и	др.	авторов.	Кни-
ги	изд.	до	1917г,	ордена,	медали,	конья-
ки	пр-ва	СССР	до	1917	г,	др.	предметы	
старины.	0503466068

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

•	Насіння кукурудзи	укр.селекції.	ФАО	180-
310.	Дніпровський	181СВ;	Любава	279МВ;	
Солонянський	298СВ.	1	мішок=25кг=1,25га.	
0970054182

ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ В КИЕВЕ. КУРСЫ ДЛИ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ 10 ДНЕЙ 2500ГРН. ГИПСО-
КАРТОНЩИК. ШПАКЛЕВЩИК. ПЛИТОЧ-
НИК. МАЛЯР. САНТЕХНИК. НАПОЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ. 0509130178;0974282816

•	Поверну успіх	 і	удачу	в	житті.	Кон-
сультації	 та	допомога	 у	 проблемах:	
особистого	життя,	 бізнесу,	 кар`єри,	
людських	заздрощах,	самотності,	супер-
ників,	поверну	кохану	людину,	збережу	
сімейне	вогнище.	Допомога	на	відстані.	
0683706105,0732232983Людмила

•	Повний комплект	обладнання	мініза-
воду	для	вир-ва	шлакоблоку:	прес	шла-
коблочний,	прес	полублоків,	 трансп.
обладнання,т.п.	0675669709

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

•	Продам оптом	якісну	жарену	олію	20	грн/
кг.	0988338068,0666573372

•	Ремонт гидравлики:	гидроцилиндров,	
гидроусилителей,	гидрораспределителей,	
гидромоторов,	гидронасосов.	0505442769

•	Ремонт гидравлики:	гидроцилиндров,	
гидроусилителей,	 гидрораспредели-
телей,	 гидромоторов,	 гидронасосов.	
0505442769,0674125548

• ТРАНСФЕР В МЕЖДУНАР. АЭРОПОРТ 
БОРИСПОЛЬ, КИЕВ-ЖУЛЯНЫ. БИЗНЕС 
КЛАСС. ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА БАГА-
ЖА. ОСТАНОВКИ ПО ЖЕЛАНИЮ, ПО ПУТИ 
МАРШРУТА. USB, БЕСПЛ. WI FI НА БОРТУ, 
ЗАРЯДНЫЕ УСТР-ВА, ЗВОНКИ НА ЛЮБЫЕ 
НОМЕРА В ПРЕДЕЛАХ УКР. ПРЕДОСТАВ. 
БЕСПЛАТНО 0934958636
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Куплю авто вітчизняного або 

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

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

7. ВСЕ ДЛЯ ДОМУ 
7.8. Холодильне обладнання. 

Продам 

• ПРОДАМ ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАН-
НЯ, 2 ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ, ШАФА 
ХОЛОДИЛЬНА, КАСОВУ ЗОНУ, СТЕЛАЖІ 
0679229537

8. РІЗНЕ 
8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 
0505580047,447919

• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ 

МАШИНИ, ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮ-

ТЕРИ, МОНІТОРИ ТА ІНШУ ПОБУТОВУ ТА 

КОМПЮТЕРНУ ТЕХНІКУ. СТАРУ АБО НЕ 

ПРАЦЮЮЧУ. САМОВИВІЗ. 0634792504, 

0677035457, 449131,0666501731

8.16. Хобі, тварини. Продам 

ПРОДАМ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ БРОЙЛЕРІВ, 
ІСПАНКУ, МАСТЕР, КАЧКУ-МУЛАРД ТА ІН. 
КАЧЕНЯТА; КОМБІКОРМ І ВИПОЙКА, МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. 0679826838

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БО-
ЙОВИХ ДІЙ СЕРІЯ УБД №131565, ВИДАНЕ 
НА ІМ`Я ЛІНСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Агро-Текс Плюс-зарубіжна	с/техні-

ка	б/в,	без	експлуатації	в	Україні.	По-

стійне	оновлення	складського	асортим.	

0970770666,0675805332

8.24. Інше. Куплю 

•	Котли твердопаливні	 "Кобзар"	 на-

дійні,	сучасні,	прості.	Сталь-4	мм,	пло-

ща	 100-300м2.	 www.frezer.com.ua,	

0961059178,0473631062

•	Куплю мед	 (від	 400	 кг) 	 і 	 воск.	

(096)5695850,(066)9899980

КУПЛЮ СТАРОВИННІ КОНОПЛЯНІ АБО 
ЛЛЯНІ РЯДНА ТА СОРОЧКИ 0987847225

•	Куплю фризер	 для	 мороженого.	

0663393634

•	Куплю холодильники;	морозильники;	

газові	колонки,	котли,	плити;	пральні	ма-

шини;	телевізори;	радянські	комп`ютери,	

радіодеталі.	461046,0967979775

•	Постійно закуповуємо	паливні	брикети	

"Піні-Кей",	самовивезення,	упаковка	біг-бег	

або	пакети.	0981554242
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від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

 ● Щоденна норма споживання 
солі в холодних країнах становить 
3-5 грамів, у спекотних же краї-
нах - це 20 грамів. Така різниця 
пов'язана з підвищеним потови-
діленням, тому що з потом вихо-
дить досить багато солі з організму 
людини.

 ●  У світі існує величезна кіль-
кість солей, які можуть заміняти 
одна одну, проте люди звикли 
вживати в їжу хлористий натрій, 
смак якого в усіх країнах називають 
солоним.

 ●  Якщо до льоду (0 градусів 
Цельсія) додати одну двадцяту 
солі, то лід перетвориться у воду 
і її температура кристалізації зни-

зиться на 1-3 градуси. Саме тому 
проїжджу частину при ожеледиці 
посипають сіллю, яка і розтоплює 
лід і злежаний сніг.

 ●  У середні віки ціна солі була 
настільки висока, що вона грала 
роль грошей, як і інші цінні пред-
мети.

 ●  Кухонна сіль - це єдина мі-
неральна речовина, яку людина 
вживає у чистому вигляді.

 ●  Додаючи до їжі щодня 
близько 20 грамів солі, люди-
на з'їдає в середньому в рік 7-8 
кілограмів солі. До сімдесяти 
років життя це число складає 
півтонни.

 ●  Аж до початку 20 століття 
фунт солі був основною валютою 
в Абіссінії (нині Ефіопія).

 ●  Сіль настільки важлива для 
людського організму, що якщо ви-
пити дуже велику кількість води, 
то вона вимиє сіль, і може трапи-
тися летальна гіпонатріємія.

 ●  Чорну сіль виготовляють в 
Індії за допомогою змішування 
солоної води з насінням Харада. 
Суміш залишають після цього 
випаровуватися, в результаті ви-
ходять чорні шматки солі. Далі з 
сіллю проводяться деякі маніпу-
ляції, в результаті чого виходить 
рожевий порошок.

Гороскоп на тиждень 28 лютого - 6 березня

ОВЕН
Починайте активно 

змінювати себе, шукати 
нові, неординарні шля-

хи успіху. Вихідні дозволять 
відпочити від проблем.

ТЕЛЕЦЬ
Можливий  один 

з рідкісних шансів для 
кар'єрного зльоту. Будьте готові 
круто поміняти своє життя, але 
контролюйте себе.

БЛИЗНЮКИ
Чудовий період для 

творчості та кар'єри. 
Ваші енергія і натиск гаранту-
ють успіх у багатьох справах.

РАК
Ваша працездат-

ність здивує ваше ото-
чення, зосередженість і уваж-
ність будуть нагороджені. А от 
особисте життя…

ЛЕВ
Важливо  не   ме -

тушитися, не казати 
нічого зайвого і спокійно ви-
рішувати всі проблеми. Вихід-
ні – для відпочинку з родиною.

ДІВА
Щоб досягнути по-

зитивних результатів, 
усі серйозні справи необхідно 
розпланувати. Будьте спокійні 
та милі у п'ятницю.

ТЕРЕЗИ
Відкрийте  в  собі 

азарт: якщо не вийшло 
з першого разу, спробуйте ще, 
тільки підіть іншим шляхом, 
порадьтеся з друзями.

СКОРПІОН
Творчість позитив-

но вплине на ваш на-
стрій і працездатність. Плануй-
те рішучі дії, використовуйте 
сприятливий час.

СТРІЛЕЦЬ
Фортуна буде по-

сміхатися  вам,  і  ви 
зможете відкрити власну спра-
ву, однак це потребуватиме 
чимало сил і часу.

КОЗЕРІГ
З'явиться  більша 

свобода дій, але нею 
необхідно розумно розпоряди-
тися. Небажання поступатися 
може спричинити збитки.

ВОДОЛІЙ
Особиста чарівність 

дозволить налагодити 
необхідні партнерські взаєми-
ни в діловій сфері.

РИБИ
Доведеться виявити 

терпіння, щоб уникну-
ти конфліктів з начальством та 
близькими людьми. Не витра-
чайте час даремно.

Цікаві факти про сіль

28
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1
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2
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п’ятниця

3
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4
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5
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6
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вівторок

- 14°
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- 13°
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Нічні ігри
Жанр:  бойовик, детектив, комедія
Шестеро друзів люблять проводити вечори 

та ночі разом, граючи в різні інтелектуальні 
ігри. Цього разу Брукс підготував їм дуже 
складний квест із викраденням і вбивством. 
Тому коли на очах у друзів Брукса викрадають, 
вони нічого й не роблять, думаючи, що так і 
повинно бути.  Брукс попереджав, що під час 
гри повністю втратиться грань між справжнім 
і вигадкою. Але чим далі проходять друзі, тим 
зрозуміліше стає, що це зовсім не гра, а хлопця 
викрали по-справжньому. А може, це Брукс усіх 
обманює? Точно лише те, що кожен із компанії 
ризикує своїм життям у цій небезпечній грі.  

Гноми вдома 
Жанр: анімація, комедія
Хлоя разом із мамою в черговий раз пере-

їжджає в новий будинок. Цього разу вони 
оселилися в старовинному рипучому будинку 
Франкенштейна по сусідству з кумедним хлоп-
цем-невдахою Ліамом. У будинку Хлоя зна-
ходить маленьких садових гномів, які чомусь 
не в саду. Але коли в наш світ намагаються 
пробратися чудовиська трогги, гноми оживають 
і дають справжній бій цим монстрам. І вони 
просять Хлою допомогти. Зовні невпевнені в 
собі Хлоя та Ліам повинні стати справжніми бій-
цями, чемпіонами, якими вони є всередині. Не 
важливо хто ми зовні, головне які ми насправді. 

Секретне досьє
Жанр: біографічний, драма
Якщо Ви хочете досягти чогось дуже 

важкого, Вам потрібні сильні партнери. До 
такої вимушеної співпраці доля привела 
першу жінку-видавця великої американської 
газети "The Washington Post's" Кетрін Грем і 
редактора Бена Бредлі. "The New York Times" 
зуміли отримати секретні документи з самого 
Пентагону, які проливають світло на війну у 
В'єтнамі. Подібні файли можуть повністю зни-
щити фундамент під американським урядом, і 
Кетрін готова йти на великі жертви, щоб народ 
знав правду. Ці двоє будуть тримати в руках не 
тільки долю свого видання, а й усієї країни.  

Ейфорія 
Жанр: драма, пригоди
Сестри Емілі й Інес зовсім недавно втратили 

маму. Емілі була з нею до самого кінця, у той 
час як Інес жила своїм життям. Але ось зараз 
після довгої розлуки вони зустрілися. Емілі хоче 
відвести сестру в найпрекрасніше місце на 
світі. Десь серед багаторічних дерев знахо-
диться розкішний будиночок, де втілюють давні 
мрії людей. Там створюють ідеальне, нехай і 
недовге життя, адже опісля мешканці будинку 
повинні піти з цього світу. Навіщо страждати, 
коли можна позбавити себе від мук? Інес не 
подобається цей "клуб самогубців" і вона хоче 
зробити все можливе, щоб врятувати сестру. 
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«Смішні гроші»
03.03

Початок о 19:00

«Казка мандрівного 
Лялькаря»

03.03
Початок о 11:00 та 13:00

«Золоте курча»
О4.03

Початок о 12:00 та 14:00


