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вул. П. Болбочана, 58

Бісквіт Барні
в асорт. 150г (5шт)

Бісквіт Барні
в асорт. 150г (5шт)

8523

Питна вода
«Тонус Кислород», 1,5л

Питна вода
«Тонус Кислород», 1,5л

507

Соус «Кухарський
класичний» 450 г

скляна банка ТМ «Чумак»

Соус «Кухарський
класичний» 450 г

скляна банка ТМ «Чумак»

1513

Глазур кольорова 75 г
ТМ «Цвет Аромат»

Глазур кольорова 75 г
ТМ «Цвет Аромат»

803

Молоко 1,5% 0,9 л
т/б ТМ «Селянське»

Молоко 1,5% 0,9 л
т/б ТМ «Селянське»

2516

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

44900 грн

64900 грн

000 грн

24900 грн

44900 грн

64900 грн

www.fielmann.uawww.fielmann.ua

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

КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ  
директора найбільшого 
лісництва Житомирщини –  
депутата облради 
Олександра Павлушенка с. 12

Гірськолижний курорт замість 
залатаних доріг: у Житомирі 
може з`явитися спортивно-
оздоровча зона

Житомирщина - одна з двох областей 
України, де жителі найменше 
витрачають на ліки с. 11с. 4
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Алла Герман

Найбільший борж-
ник – ПП «Шеріфф». 
Заборгованість 
у цього перевізника 
за оренду валідато-
рів сягає близько 
100 тис. грн.

Про те, який саме борг за валі-
датори перед КП «Житомиртран-
спорт» та як збираються боротися 
з недобросовісними перевізниками, 
журналістам «20 хвилин» розповів 
керівник даного комунального під-
приємства Іван Фурлет.

«За умовами договору, за 
кожен день прострочки нара-

ховується подвійна ставка НБУ. 
З «Шеріффом», у якого найбільша 
заборгованість, на жаль, досудово-
го врегулювання досягнути не змо-
гли, тому плануємо подавати до 
суду. У нього близько 100 тис. грн. 
У інших також є заборгованість, 
втім, вона відносно невелика – 
у межах місяця-двох», – зазначив 
Іван Фурлет.

Люди обурені, адже вартість 
проїзду підвищили, а перевізники 
умов договору не виконують.

«Навіщо було підвищувати 
проїзд, за валідатори не платять, 
білети не дають, контролю за цим, 
обіцяного владою, так і немає. Тоді 
нехай зменшують вартість про-
їзду», – обурюється житомирянин 
Олексій.

Нагадаємо, міська рада заку-
пила мобільних валідаторів, які 
нині використовуються переві-
зниками, на 2 млн грн.

Алла Герман

Відкрити алею 
у Житомирі плану-
ють для того, щоб 
висловити глибоку 
пошану діячам мис-
тецтва й культури, які 
народилися і творили 
у цьому місті.

За словами головного архітек-
тора Житомира Юрія Безбородо-
ва, така ідея не є новою, вона вже 
була реалізована у таких містах, 
як Одеса та Чернівці.

«Тож ідея створення своєї жи-
томирської алеї зірок, серед яких 
будуть почесні громадяни, що зро-
били вагомий внесок у розвиток 
міста, його популяризацію – було 
лише питанням часу. Також, окрім 
цього, у нас виникло питання про 
черговість, популярність персо-
налій, щодо яких періодично 
з’являються ініціативи зі вста-
новлення пам'ятника тощо. Зви-
чайно, що вшановувати потрібно, 
але зрозуміти популярність, рей-
тинг серед житомирян – про це ми 

могли тільки здогадуватись. Тож 
опитування стало нам у нагоді», – 
зазначив Юрій Безбородов.

Також головний архітектор 
міста додав, що через намагання 
вшанувати пам'ять всіх через вста-
новлення пам'ятників – не вистачить 
ані вулиць, ані скверів з парками.

«Тож формат алеї, формат 
пам'ятного знаку, вмурованого 
у бруківку, – має дуже символіч-
ний характер», – переконаний 
Юрій Безбородов.

Наразі фахівці підраховують 
вартість такого проекту, адже 
на Старому бульварі багато чого 
потрібно оновлювати, а то і за-
мінювати.

«Скільки буде коштувати – за-
раз підраховуємо всі складові цьо-
го проекту. Адже це і освітлення, 
якого немає вздовж 2/3 бульвару, 
і озеленення, і гранітне покриття 
пішохідної зони + автоматичний 
полив, ілюмінація, фонтани», – 
розповів головний архітектор.

На запитання журналістів, чи 
зможе хтось купити собі таку «зір-
ку», Юрій Безбородов вважає, що її 
потрібно заслужити, а не купити.

«Концепція така, що заслуги 
перед містом повинні бути пере-
вірені часом. Інакше це буде яр-
марок марнославства», – зауважив 
Юрій Безбородов.

Житомирські 
перевізники 
заборгували за 
валідатори вже майже 
200 тисяч гривень

У Житомирі на 
Старому бульварі може 
з'явитися Алея зірок

Анастасія Ліберман

До Житомира з Ки-
єва приїхав електро-
бус, який працює на 
акумуляторах.

На дорогу він витратив всьо-
го 37% заряду. Вартість одиниці 
економного транспорту – 300 тис. 
доларів.

«Виробник SKYWELL на рік 
виготовляє в Китаї 25 тисяч елек-
тробусів, там вони проходили 
випробування вже не один рік. 
Ми розуміємо, що це достатньо 
вартісний транспорт. Компа-
нія-виробник гарантує 300 км 
ходу без підзарядки. Електробус 
поїде на ТТУ, де його оглянуть 
технічні працівники. Потім має 
без підзарядки повернутися до 
столиці. Чекаємо на завершення 
державної сертифікації. Після 
цього прийматимемо рішення, 
чи потрібен Житомиру такий 
транспорт», – розповів міський 
голова Сергій Сухомлин.

Я к  н а г о л о с и в 
представник «Nanjing 
Golden Dragon» ltd 
в Україні Арсеній Аб-
дураїмов, гарантій-
ний термін на елек-
тробуси – 3 роки та 
200 тис. км пробігу. На 
акумулятори компанія 
дає гарантію 5 років.

"На сьогодні в нас 
є підприємства, які 
займаються виготов-
ленням електробусів 
та електромобілів. 
Ми виготовляємо за-
рядні станції як для 
електромобілів, так 
і для електробусів. 
Це все виготовляєть-
ся в Україні нашим 
п і д п р и є м с т в о м . 
У 2010 році ми були 
першим підприєм-
ством, яке завезло 
електромобілі в Укра-
їну. У 2013 році нами 
було ініційовано створення асо-
ціації учасників ринку електро-
мобілів, і у 2014 році у нас вже 
були перші успіхи", – розповів 

Арсеній Абдураїмов.
Після обстеження електробус 

поїхав до ТТУ, де його оглянуть 
спеціалісти підприємства.

Алла Герман

Аби привернути 
увагу суспільства до 
проблем людей з об-
меженими здібнос-
тями, житомиряни 
випустили в небо різ-
нокольорові кульки 
та загадали бажання.

У середу, 21 березня, в Між-
народний день людини з син-
дромом Дауна, на вулиці Ми-
хайлівській відбувся флешмоб 
під гаслом «Всі ми різні, але всі 
ми рівні».

За  с ловами нача льника 
управління у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту Житомирської 
міської ради Ірини Ковальчук, 
акція полягає в тому, щоб у цей 
сонячний день, коли весь світ 
відзначає Всесвітній день людей 
з синдромом Дауна, відчути себе 
людиною, не такою, як всі.

«Сьогодні ми всі незвичайні, 
ми всі в кольорових шкарпетках, 

щоб показати свою підтримку 
«сонячним дітям», вони – не одні 
у своїх потребах, щоб відчути ці 
дивні погляди, які кожного дня 
мусять відчувати ці дітки», – роз-
повіла Ірина Ковальчук.

Житомирський міський го-
лова Сергій Су-
хомлин також 
долучився до ак-
ції. Каже, що го-
ловне – показати 
житомирянам, 
що ці діти є.

« І н о д і  ї м 
важко вийти на 
вулицю,  важ-
ко  на вчат ис я 
в школі чи ди-
тячому садочку, 
тому нам треба 
більше уваги їм 
приділяти. І сьогодні цей захід – 
це ще один спосіб привернути 
до них увагу», – наголосив Сергій 
Сухомлин.

Підтримати сонячних діток 
прийшло більше сотні людей 
різного віку. Кажуть, що хочуть 
показати цим особливим діткам, 
що вони – не одні. Так, вони – 
трохи різні, але всі вони рівні.

«Я прийшла підтримати лю-

дей з синдромом Дауна. Я вва-
жаю, що дуже важливо підтри-
мувати таких дітей, щоб вони 
відчували – вони не одні, і так, як 
і ми, мають рівні права та мож-
ливості. Зараз, аби привернути 
увагу суспільства до проблем 

«сонячних дітей», ми випустимо 
в небо різнокольорові кульки та 
загадаємо бажання», – розповіла 
житомирянка Олена Ковальчук.

День проведення Міжнарод-
ного дня людини із синдромом 
Дауна вибраний невипадково: це 
двадцять перший день третього мі-
сяця, пов’язаний з 3 копіями 21-ої 
хромосоми. Вперше цей день став 
щорічно відзначатися з 2006 року.

Житомиряни взяли участь 
у флешмобі, присвяченому 
«сонячним дітям»

У Житомирі презентували 
китайський електробус

Підтримати діток та  
долучитися до акції можна  
за адресою: м.Житомир, 
вул. Мала Бердичівська, 4, а 
також на сторінці у Фейсбук: 
https://www.facebook.com/
disozt/ (Житомирська  
обласна ГО «Діти Сонця»).
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Робоча група з питань використання майна обласної ради 
оголошує конкурс на право оренди нерухомого майна

Організатор конкурсу – комунальне підприємство «Агенція з питань регіональ-
ного розвитку» Житомирської обласної ради. 

Основним критерієм визначення переможців є розмір орендної плати та най-
кращі умови подальшої експлуатації об’єкта.

Учасники конкурсу – юридичні та фізичні особи (суб’єкти підприємницької 
діяльності).

1. Інформація про об'єкт оренди: нежиле приміщення на цокольному поверсі в 
будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 25, загальна площа 65,10 кв.м, початкова 
орендна  плата – 48 грн. 57 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.12.17).

Додаткова умова: учасники конкурсу надають підтвердження сплати завдатку 
орендодавцю в розмірі орендної плати за два місяці згідно з початковим розміром 
орендної плати.

Договір оренди укладається строком на 5 років, якщо орендар не запропонує 
менший термін. Переможець конкурсу відшкодовує витрати орендодавцю, пов’язані 
з проведенням незалежної оцінки об’єкту оренди, рецензуванням звіту про неза-
лежну оцінку об’єкту оренди, а також публікації оголошення про намір передати 
в оренду вказане нерухоме майно та цього оголошення.

Термін прийняття конкурсних пропозицій – до 13.00 «09» квітня 2018 року 
включно.

Конкурсні пропозиції приймаються комунальним підприємством «Аген-
ція з питань регіонального розвитку» Житомирської обласної ради за адресою:  
м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209. 

Детальну інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати за телефоном  
47-30-81. 

Конкурс буде проведено «09» квітня 2018 року о 14.00 за адресою: м. Житомир, 
майдан ім. С.П. Корольова, 1 (ІV поверх).

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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Ситуація з  
житомирськими мостами 

Декілька місяців тому до мене 
звернувся колишній військовий ін-
женер щодо того, що Богунський 
міст потребує негайної профілакти-
ки. Він як фахівець зміг це визначити 
візуально. Ще в січні я почав писати 
депутатські звернення щодо прове-
дення обстеження Богунського мосту 
та необхідності здійснення профілак-
тичних і ремонтних робіт.

Довгий час чиновники міської ради 
не відповідали на звернення. Але зре-
штою написали, що грошей на здій-
снення обстеження мостів у бюджеті 
на 2018 рік не закладено. Крім того, 
у своїй відповіді міська рада визнала 
та підтвердила необхідність здійснення 
огляду мосту спеціалістами.

Питання мостів для Житомира є 
надзвичайно важливим, як і для будь-
якого іншого міста. Якщо щось станеться 
з якимось із мостів, окремі віддалені 
райони будуть відрізані від центру міста 
та міської інфраструктури.

У 2016 році керівник комунального 
господарства міської ради заявляв про 
необхідність проведення ремонту усіх 
мостів у Житомирі. З бюджету навіть 
виділили 1,5 млн грн, але ці кошти піш-
ли не на ремонт транспортних мостів, 
а на фарбування та освітлення підві-
сного пішохідного мосту.

Для обстеження Богунського мосту 
необхідно близько 27 тис. грн. Звер-
нувся до профільної депутатської ко-
місії, яка підтримала моє звернення 
щодо розгляду цього питання, за що 
велика подяка усім членам комісії, які 
завжди намагаються розібратися в суті 
питання, а не робити вигляд, що воно 
розглянуто та написати відписку.

На наступному засіданні комісія 
більш детально розгляне та заслухає 
питання стосовно усіх мостів у місті.

Залучення спеціалістів, які зможуть 
провести детальне обстеження стану 
Богунського мосту, не вирішить пробле-
ми. Але це дасть розуміння, які роботи 
необхідно виконувати першочергово та 
скільки коштів на це необхідно. Якщо 
фахівці зроблять висновки, що з про-
філактикою та ремонтом мосту можна 
почекати, тоді кошти необхідно закла-
дати вже у бюджеті 2019 року. Якщо ж 
спеціалісти встановлять необхідність 
негайного ремонту – необхідно виді-
ляти кошти з резервного фонду та ви-
конувати роботи вже цього року. Буду 
і надалі робити все від себе залежне, 
щоб вирішувати важливі питання міста 
та людей, які звертаються.

Якщо маєте проблеми або запи-
тання, телефонуйте 0687307767, 
0937924643 або пишіть mykola.
cherednik@gmail.com

КОЛОНКА
Микола 
ЧЕРЕДНІК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«Інституту 
Розвитку 
Житомира»

На ЗНО-2018 зареєструвалось понад  
10 тис. учасників з Житомирщини

Житомирщина — одна з двох 
областей України, де жителі 
найменше витрачають на ліки

Алла Герман

У 2017 році індекс 
здоров’я жителів Жи-
томирщини вийшов 
на рівень 64 пунктів 
зі 100, що на 7 пунктів 
вище, ніж у 2016 році 
та на 2 пункти вище 
за середній по Україні 
показник.

У п'ятницю, 23 березня, 
в Житомирському інституті 
медсестринства відбулась прес-
конференція, під час якої пред-
ставили результати дослідження 
«Індекс Здоров’я. Україна – 2017». 
Індекс враховує, наскільки грома-
дяни задоволені амбулаторною та 
стаціонарною медичною допо-
могою, чи звертаються до лікаря 
у випадку хвороби, як оцінюють 
свій стан здоров’я, скільки витра-
чають на ліки, що знають про 
здоров’я та здорову поведінку.

У 2017 році 63%, приблизно 
двоє з трьох жителів Житомир-
ської області сказали, що мають 
погане та дуже погане здоров’я. 
Хоч кількість опитаних з такою 
оцінкою зменшилась, порівняно 
з 2016 роком (74%), однак регіон 
досі входить у трійку областей по 
Україні, де люди найгірше оціню-
ють своє здоров’я.

Жителі Житомирщини так 
само негативно оцінили і еколо-
гічну ситуацію в регіоні: лише 

29% схвально відгукнулись щодо 
чистоти повітря й води. Гірше про 
екологічну ситуацію відгукнулись 
лише жителі Дніпропетровської 
та Запорізької областей – лише 25 
і 20% опитаних відповідно оціни-
ли екологічну ситуацію в регонах 
як «добру» та «дуже добру».

На думку респондентів, най-
краща ситуація з екологією у Чер-
нігівській області: 68% чернігівців 
схвально оцінили чистоту повітря 
й води.

За результатами дослідження, 
37% опитаних жителів області 
в разі нездужання найперше 
зверталися до сімейного лікаря чи 
терапевта. Це найвищий показник 
такої поведінки в разі хвороби се-
ред областей України. Він значно 
змінися, порівняно з 2016 роком. 
У 2016-му на Житомирщині люди 
в разі хвороби найчастіше ліку-
вались самостійно ліками (32%) 
чи народними засобами (32%), 
і лише 23% усіх опитаних пере-
довсім зверталися до терапевта 
чи сімейного лікаря. Загалом по 
країні лише 19% йшли одразу до 
лікаря. Найчастіше ж у середньо-
му по Україні люди у випадку не-
здужання лікувалися самостійно 
за допомогою ліків (28% усіх опи-
таних).

За словами представника про-
екту «Індекс здоров’я. Україна», 
доцента магістерської програми 
«Менеджмент в охороні здоров’я» 
Національного університету «Киє-
во-Могилянська академія» Тетяни 
Степурко, Житомирщина посідає 
3 місце за рівнем задоволеності 
дільничним педіатром,

«Для порівняння: дільничним 

терапевтом (сімейним лікарем) 
задоволені 75% жителів області, 
а медичною допомогою в ста-
ціонарі – лише 61%. На Жито-
мирщині 76% батьків позитивно 
ставляться до вакцинації. При 
цьому 18% батьків серед усіх опи-
таних в області відмовлялися від 
обов’язкових щеплень для своєї 
дитини (у 2016 році цей показник 
сягав 24%). Відповідні значення 
для України складають 73% і 21% 
відповідно», – розповіла Тетяна 
Степурко.

Жителі області очікують від 
реформи передусім правильного 
діагностування хвороб та при-
значення лікування, зменшення 
витрат пацієнта на медичну допо-
могу та ліки. Водночас тільки 3% 
опитаних очікують, що при цьому 
зарплати медичного персоналу 

збільшаться.
«Цьогоріч ми можемо відсте-

жити, як зміни в системі охорони 
здоров’я, що відбуваються в рам-
ках реформи в Україні загалом та 
на рівні громад, відбиваються на 
кінцевому отримувачі медичної 
допомоги», – вважає директорка 
Програмної ініціативи «Громад-
ське Здоров’я» Міжнародного 
фонду «Відродження» Вікторія 
Томашевська.

Також варто відзначити, що 
Житомирщина увійшла до топ-4 
областей, де амбулаторна та ста-
ціонарна допомога виглядають 
найбільш фінансово доступними – 
лише 21% населення, або один 
з пяти жителів області, мусив 
відкладати свій візит до лікаря 
з фінансових причин, а в 2016 році 
цей показник сягав 44%.

Алла Герман

Станом на 21 берез-
ня по Житомирській 
області зареєстро-
вано 10 тисяч 315 
учасників, які будуть 
складати ЗНО.

Про це журналістам «20 хви-
лин» повідомила заступник ди-
ректора Вінницького регіональ-
ного центру оцінювання якості 
освіти Людмила Марцева.

«Саме стільки людей будуть 
проходити зовнішнє незалежне 

оцінювання з української мови. 
Якщо взяти обласний центр, то 
це приблизно 3,6 тис. учасників, 
це найбільша кількість. На друго-
му місці, дивлячись на цифри, 
ми бачимо, що обрали історію 
України – 5 099 учасників, далі ма-
тематика – 3 199. І на четвертому 
місці традиційно у нас йшла іно-
земна мова, але зараз ми бачимо, 
що на Житомирщині біологія 
випереджає англійську мову та 
становить 2 845 учасників, 2 304 – 
це географія, англійська мова – 
2 196 учасників. Значно менше 
зареєструвалося учасників, які 
будуть здавати фізику, – 637 і хі-
мію – 655, також дуже невелика 
кількість – німецька (66), фран-
цузька мова – 16 учасників», – роз-

повіла Людмила Марцева.
Нагадаємо, реєстрація на 

ЗНО-2018 тривала до 19 березня. 
Однак внести зміни до реєстра-

ційних даних або усунути при-
чини, що стали підставою для 
відмови в реєстрації, можна буде 
до 2 квітня.
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З бюджету міста виділили більше  
1 млн грн на масово-культурні події

У Житомирі відзначили другу річницю 
роботи патрульної поліції

Капсульный 
гардероб для 
занятий спортом
Вот и начал таять лед. На улице тем-

пература начала подниматься –  для 
тех, кто не занимался спортом зимой, 
это знак, что пора готовиться к лету. 
Ведь совсем скоро нужно будет оголять 
тело и носить легкие летние наряды. 
Открою один важный секрет отличной 
тренировки — грамотно подобранная 
одежда, в которой удобно, красиво и 
которая поднимает настроение!

Для того, чтобы составить капсуль-
ный гардероб для спорта, советую 
учитывать важные факторы:

• вид спорта. Для каждого спорта 
подходит определенный тип одежды 
и обуви. А если вы занимаетесь ка-
ким-либо видом спорта на свежем 
воздухе, то стоит обратить особое 
внимание на обувь.

• место тренировок. Если вы тре-
нируетесь на улице, вам понадобится 
дополнительный более теплый слой 
одежды в виде ветровки, толстовки. 
Для дома или зала достаточно будет 
одного слоя.

Чтобы собрать идеальную капсулу 
для фитнеса, необходимо написать 
список вещей и правильно разделить 
их на группы. Вперед!

1. БЕЛЬЕ
Собираясь в фитнес-зал или на 

пробежку на стадионе, важно тща-
тельно выбрать нижнее белье. Для 
фитнеса идеально подойдут труси-
ки-шорты или классические бесшов-
ные трусики и специальный спор-
тивный бюстгальтер (правильное 
название – бра), который хорошо 
держит и фиксирует грудь.

Помните: носки также должны быть 
из натуральных материалов (хлопчато-
бумажные с небольшим содержанием 
эластана).

Продолжение в следующем номере. 

@gloria_beauty_ красивой  
быть легко с нами

Илона Колодий

КОЛОНКА

Аліна Бойко

Виконком Жи-
томирської міської 
ради затвердив пе-
релік переможців 
конкурсу соціально-
культурних проектів.

1,6 млн грн – саме таку суму 
спрямують з бюджету міста 

для фінансової підтримки фес-
тивалів, концертів та екскурсій, 
розроблених громадськими 
інститутами, а це – релігійні 
та благодійні організації, про-
фесійні і творчі спілки, різні 
асоціації, організації роботодав-
ців, недержавні засоби масової 
інформації та інші непідпри-
ємницькі товариства.

Цьогоріч члени виконавчо-
го комітету надали фінансову 
підтримку за рахунок міських 
коштів фестивалю сучасного 
етнічного мистецтва «ВулБа Х», 

соціально-культурному проек-
ту «До балу на Михайлівській», 
благодійному розважально-му-
зичному фестивалю «Крила», 
Всеукраїнському молодіжно-
му фестивалю «Житомирська 
вежа – 2018», культурному про-
стору «Житомир – місто здоров’я 
і краси», навчально-мистецькому 
проекту «Зірочко, засвітись!», ре-
алізації документального філь-
му «Рік Житомира», фестивалю 
«Свято українського коня».

«Кожен учасник, який отри-
має кошти на реалізацію свого 

проекту, потім прозвітує перед 
громадою міста та розкаже про 
результати проведення заходу», – 
наголосила начальник управлін-
ня культури Ніна Рябенко.

Найдорожче місту обійдеть-
ся IV Міжнародний молодіжний 
фестиваль мистецтв «Пісенний 
Спас»: його вартість становитиме 
300 тис. грн.

Оскільки вищезгадані про-
екти мають соціальний харак-
тер, житомиряни та гості міста 
матимуть змогу безкоштовно 
відвідати культурні події.

Алла Герман

Два роки на «лі-
нії». Другу річницю 
святкує Управління 
патрульної поліції 
в Житомирській об-
ласті.

22 березня 2016 року присягу 
на вірність українському народу 
склали перші патрульні полі-
цейські. За два роки інспектори 

патрульної поліції відреагували 
на 150 тисяч викликів за лінією 
«102», склали 60 тисяч адміністра-
тивних матеріалів та оформили 
2 тисячі адміністративних про-
токолів за керування автомобілем 
у стані алкогольного сп’яніння.

Привітав особовий склад 
з цим визначним днем, побажав 
успіхів на службі та затишку 
в родинах, котрі підтриму-
ють патрульних поліцейських 
у складні життєві моменти, на-
чальник Управління патрульної 
поліції в Житомирській області 
Олександр Гуменюк.

«Робота патрульного – це 

завжди виклик буденності, 
боротьба зі злочинністю та за-
безпечення безпечного життя 
для громадян. Ми пишаємось 
нашим управлінням, нашими 
здобутками та прагнемо до до-
сконалості. Ми, Управління па-
трульної поліції в Житомирській 
області, кожного дня стаємо 
сильнішими, бо віримо в краще 
майбутнє, ми служимо, бо при-
сягнули на вірність українському 
народові. Ми – це ви!» – наголо-
сив Олександр Гуменюк.

Представники поліції відзна-
чили патрульних грамотами та 
подяками.

Великдень-2018: як Житомир 
відзначить головне християнське свято

Аліна Бойко

У центрі Жито-
мира з 31 березня по 
9 квітня планують 
провести загально-
міське свято, присвя-
чене Великодню.

Впродовж десяти днів міська 
влада планує провести фестиваль 
писанок, виставки, святкові кон-
церти та майстер-класи. Також 
у планах організація фуд-зони: 
фудкорт на 12 ресторанів, тераса 
на 200 місць та лаунж-зона.

«Ми внесли зміни до плану 
проведення свята, відбудеть-
ся воно на день раніше, адже 
31 березня і 1 квітня – це буде 
католицька Пасха, а в нас дуже 
велика католицька громада. Щодо 
торгівлі – до нас звертаються під-
приємці із західної України, хо-
чуть приїхати до нас, торгувати 

сирами та домашнім вином і про-
сять дати дозвіл на торгівлю глінт-
вейном», – повідомила начальник 
управління культури міської ради 
Ніна Рябенко.

«Великдень у Житомирі» тра-
диційно організують на вулицях 
Михайлівській, Бориса Лятошин-
ського та Новому бульварі. На 
святкування головного свята хрис-
тиян влада виділила 80 тис. грн, 
проте за цю суму не знайшлось 
охочих івент-агентств, які б орга-
нізували свято, тому міська рада 
зобов’язала управління культури, 
у справах сім’ї, молоді та спорту 
провести дане свято.

«Ми хотіли виставити це на 
тендер, але ніхто не зголосився ор-
ганізовувати, тому прошу внести 
зміни і визначити організатором 
управління культури», – сказала 
Ніна Рябенко.

План проведення загаль-
номіського свята «Великдень 
у Житомирі»:

31.03–09.04.2018 – Фестиваль 
писанок. Виставка «Великодня 
писанка», конкурсні програми: 

«традиційна», «сучасна» та «ав-
торська» писанка. Святкові кон-
цертні програми. Експозиція ста-
ровинного обладнання. Виставка 
традиційного українського одягу, 
автентичних предметів побуту. 
Проведення майстер-класів.

08.04.2018 – Богослужіння 
та міжконфесійний молебень. 
Концертна програма «Велико-

дні дзвони».
09.04.2018 – У другій день 

Великодніх свят, який в народі 
має назву поливаний понеділок, 
відбудеться традиційне обли-
вання водою.

Нагадаємо, на Великдень 
курсуватимуть додаткові потя-
ги, у тому числі через територію 
Житомирської області.
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МОЗ затвердив Порядок надання 
первинної медичної допомоги

Леонід
ГРОМІК,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Пневмопідвіска 
(закінчення теми)
Поч. у № 10 від 21 березня 2018 року

Електромеханічні пневморозподіль-
ники, які забезпечують стабільну ро-
боту системи, розміщують управляючі 
кнопки в місцях, де це необхідно. За-
звичай управління подібною системою 
складається з 2-х здвоєних або 4-х 
одиночних датчиків тиску (маноме-
трів) і 4-х перемикачів, які управляють 
кожним пневмоелементом. Така схема 
займає мало місця, і за необхідності 
завжди є можливість додати додаткові 
функції з управління підвіскою без за-
стосування електронних засобів. А це, 
перш за все, надійність, простота об-
слуговування, доступність і невеликі 
матеріальні затрати.

Декілька слів читачам про пневмо-
підвіски для позашляховиків. У по-
всякденному житті до позашляховиків 
відносять велику кількість автомобілів 
з різним призначенням, можливостями 
і розмірами. Одні – утилітарні «поза-
шляховики» з великої букви, другі – 
розкішні «спортсмени», треті – зручні 
і практичні «паркетники». Всі конструк-
ції позашляховиків мають як свої пере-
ваги, так і недоліки. З одного боку, для 
збільшення прохідності і забезпечення 
комфорту на бездоріжжі підвіска по-
винна бути м`якою, з великим дорож-
нім просвітом і мати велику різницю 
руху коліс на одній осі, але саме це 
позбавляє автомобіль керованості на 
звичайному шляху. В підсумку – одні 
позашляховики комфортні і мають ви-
соку прохідність, але небезпечні під час 
руху по місту, а другі – занадто жорсткі, 
але більш безпечні на шляхах.

Те, що пневмопідвіска – це добре, 
не викликає сумніву. Приклад з поза-
шляховиками – це натяк на перспективу, 
з якою зустрінеться бажаючий встано-
вити пневмопідвіску. В Україні все це 
тільки зароджується, хоча в світі давно 
користується популярністю.

Пневмопідвіска – це індивідуаль-
ний підбір різних компонентів із вра-
хуванням індивідуальності кожного 
автомобіля. Пневмопідвіску з різни-
ми компоновками комплектуючих 
можливо встановити на будь-який 
автомобіль. Все залежить від матері-
альних можливостей, вимог і режиму 
експлуатації автомобіля. Якщо є ба-
жання і необхідність встановлення 2-х 
пневмоелементів на задню вісь замість 
пружин чи для додаткової підтримки 
ресор – це одна можливість. Бажаєте 
безресиверну схему для створення 
необхідного тиску невеликим комп-
ресором – друга, управління електро-
нними приладами і в автоматичному 
режимі – третя. Широкий діапазон цін 
і якості на будь-якого клієнта.

КУТОЧОК

ВОДІЯ

Вже з 1 липня цьо-
го року усі заклади 
первинної медичної 
допомоги керувати-
муться новим доку-
ментом.

Порядок надання первинної 
медичної допомоги – документ, 
який регламентує роботу тера-
певтів, педіатрів та сімейних лі-
карів, дає чіткий перелік послуг 
закладів «первинки» і формує 
нову культуру взаємодії лікаря 
та пацієнта.

Наказ № 504 «Про затвер-
дження порядку надання пер-
винної медичної допомоги» 
визначає список послуг ПМД, 
вартість яких компенсовувати-
ме держава через Національну 
cлужбу здоров’я України (НСЗУ). 

Так, терапевти, педіатри та сімей-
ні лікарі спостерігатимуть за ва-
шим станом здоров’я (чи станом 
здоров’я вашої дитини), ставити-
муть діагнози та лікуватимуть 
найбільш поширені хвороби, 
травми, отруєння, патологічні, 
фізіологічні (під час вагітності) 
стани. Так само терапевти, педі-
атри та сімейні лікарі вестимуть 
пацієнтів із хронічними захворю-
ваннями та станами. За потреби 
ваш лікар дасть направлення до 
фахівця вторинної чи третинної 
допомоги – лора, ендокринолога, 
хірурга тощо – чи буде консуль-
туватись з ним щодо вашого 
лікування.

Ваш лікар також надавати-
ме невідкладну допомогу при 
гострому розладі фізичного чи 
психічного здоров’я, якщо не 
потрібно екстреної, спеціалізо-
ваної або високоспеціалізованої 
меддопомоги.

Важливою буде роль вашого 
лікаря і у запобіганні хвороб. 
Ваш лікар вчасно виявить ризики 
для здоров’я. Він проконсультує, 
як поступово звільнитись від 
пагубних звичок, де знайти до-
даткову допомогу і перейти на 
здоровий спосіб життя.

У компетенції лікаря «пер-
винки» – спостереження за здо-
ровою дитиною, неускладненою 
вагітністю і окремі послуги па-
ліативної допомоги. Ваш лікар 
також видасть потрібну довідку, 
листок непрацездатності, направ-
лення для проходження медико-
соціальної експертизи тощо.

Згідно з Порядком, оптималь-
ний обсяг практики для сімейно-
го лікаря складає 1 800 пацієнтів, 
терапевта – 2 000, педіатра – 900.

Обсяг практики може відріз-
нятися від оптимального залеж-
но від соціально-демографічних, 
інфраструктурних та інших осо-

бливостей території, в межах якої 
мешкають люди, що належать 
до відповідної практики. Напри-
клад, якщо сімейний лікар пра-
цює у селі, де мешкає 2000 людей, 
то усі жителі зможуть обслуго-
вуватись у нього. Без медичної 
допомоги не залишиться ніхто.

Рішення про виїзд до хворого 
відтепер приймає лікар (тера-
певт, педіатр чи сімейний лікар), 
а не пацієнт чи працівники ре-
єстратури. Люди, які насправді 
потребують консультації лікаря 
у себе вдома, не залишаться без 
допомоги. Пацієнт може подзво-
нити і записатись на прийом до 
лікаря або обґрунтувати потребу 
і викликати лікаря до себе додо-
му, залишивши при цьому свої 
контактні дані. Лікар тепер ма-
тиме можливість передзвонити 
пацієнту і обговорити з ним його 
проблему, а також домовитись 
про час такого візиту.

Свого часу відо-
мий хірург, гордість 
української медици-
ни Микола Пирогов 
стверджував: «Фунт 
профілактики дорів-
нює пуду лікування».

Одним з основних методів 
профілактики інфекційних хво-
роб є профілактичні щеплен-
ня. У довакцинальний період 
смертність від таких інфекцій, 
як дифтерія, кашлюк, кір ста-
новила майже 50%. А після 
перенесеного поліомієліту 40% 
перехворілих залишались інва-
лідами. Деякі інфекційні хворо-
би зустрічаються настільки рід-
ко, що створюється ілюзія, що 
вони перестали бути страшни-
ми і небезпечними, а тому і за-
хищатися від них тепер немає 
необхідності. Проте не слід за-
бувати, що благополучна епіде-
міологічна ситуація із захворю-
ваності особливо небезпечними 
інфекційними захворюваннями 
досягнута завдяки застосуванню 
саме вакцин.

Вакцинація (профілактичні 
щеплення) – це метод масової 
профілактики інфекційних хво-
роб: вірусних (кору, краснухи, 
епідпаротиту, поліомієліту, ге-
патиту В) та бактеріальних (ту-
беркульозу, дифтерії, кашлюку, 
правцю, гемофільної інфекції).

Науково доведено, що вакци-
нація – найефективніший метод 

профілактики інфекцій, нічого 
більш ефективного поки не ви-
найдено. Сьогодні відомо вже 27 
захворювань, профілактика від 
яких здійснюється за допомогою 
вакцинації. Кожна країна має 
свій календар щеплень, який 
розробляється з урахуванням 
епідеміологічної ситуації в дано-
му регіоні, стану здоров'я дітей 
тощо. Так, наприклад, у країнах 
Європи (Німеччина, Швейца-
рія, Італія) проводять обов'язкові 
профілактичні щеплення від 
13 інфекційних захворювань, 
а в США – від 16. У нас в Україні 
планова вакцинація дітям про-
водиться проти 10 інфекцій, та-
ких, як туберкульоз, дифтерія, 
кашлюк, правець, гемофільна 
інфекція, кір, краснуха, епідпа-
ротит, поліомієліт та гепатит В.

Після народження дитина 
протягом трьох-шести місяців 
має материнські антитіла, які 
захищають її від інфекційних за-
хворювань. Коли материнський 
захист зникає, діткам вводять 
вакцинні препарати (антигени) 
для вироблення власної захисної 
реакції. Коли вакцина потра-
пляє в організм, імунна система 
уважно вивчає її, запам'ятовує 
і починає виробляти специфічні 
речовини (антитіла), які захища-
ють організм людини від пев-
ного захворювання. В організмі 
створюється специфічний іму-
нітет. Вакцина «навчає» імунну 
систему, готуючи її до бороть-
би зі збудником інфекційного 
захворювання. Деякі вакцини 
стимулюють розвиток імунітету 

з першого разу, інші доводиться 
вводити повторно, це так звана 
ревакцинація – захід, спрямо-
ваний на підтримку імунітету, 
виробленого попередніми ще-
пленнями.

Таким чином, потрапляючи 
в організм, вакцини виклика-
ють таку ж перебудову імунної 
системи, яка відбувається в ре-
зультаті справжнього зараження 
хворобою, з одним приємним 
виключенням: людина при цьо-
му не хворіє або хворіє в легкій 
формі, без тяжких ускладнень.

Як будь-який лікарський за-
сіб, вакцина не може повністю 
виключити ризик розвитку по-
бічних ефектів, проте вони в ти-
сячі разів нижчі, ніж наслідки 
перенесеної інфекції. Побічні 
реакції при проведенні пла-

нових щеплень зустрічаються 
рідко. Можливі такі реакції, як 
почервоніння в місці введення 
вакцини, запалення лімфовуз-
лів, алергічні реакції, підви-
щення температури тіла, поява 
деяких симптомів захворюван-
ня – це цілком закономірний 
процес реагування організму на 
чужорідні речовини. Зазвичай 
ці явища зникають через 2–3 
доби без жодних наслідків для 
здоров'я дитини.

Вакцинуючись, ви забезпечу-
єте для себе високоефективний 
захист від інфекційної хвороби. 
Тобто вакцина – це гарантований 
результат від найнебезпечніших 
інфекцій, висока ефективність 
і прогнозований результат.

Лікар-епідеміолог 
А. С. Крицький

Значення щеплень в профілактиці 
інфекційних захворювань
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«Націократія» знадобилася 
у Сінгапурі, а в Україні – 
залишається в тіні?

Микола Корзун

Рішення про те, 
що 2018-й рік на 
Житомирщині стане 
роком Миколи Сці-
борського, ухвалене 
7 березня 2018-го 
року під час сесії 
Житомирської об-
ласної ради, сплеску 
особливої уваги 
з боку громади Жи-
томирщини не ви-
кликало.

Житомиряни, мабуть, вже 
звикли до того, що влада про-
голошує то декади, то місячни-
ки, а то й роки з нагоди певної 
історичної події чи відомого 
історичного персонажа. Тим 
паче, що й досі про Миколу Сці-
борського у Житомирі знають 
не так багато, аби постать свого 
земляка викликала у середовищі 
його нащадків потужний інтер-
ес. Так, у Житомирі є вулиця 
Миколи Сціборського, а зовсім 
недавно міська рада вирішила 
присвоїти Миколі Орестовичу 
Сціборському звання почесно-
го громадянина міста, у якому 
він народився і провів своє ди-
тинство та юність. Однак такі 
дії влади жодним чином не по-
значилися на тому, аби у товщі 
сучасної громадської думки ста-
лися потужні чи хоча б помітні 
зміни у сприйнятті постаті ви-
значного теоретика українського 
націоналізму. Між тим недавнє 
рішення Житомирської обласної 
ради якраз і спонукає житоми-
рян приділити увагу життю і ді-
яльності Миколи Сціборського, 
який народився у Житомирі, 
а потім, проживши у вигнанні 
та еміграції цілих два десяти-
ліття, трагічно завершив свій 
земний шлях у рідному місті.

Таємничий атентат
Дотепер житомиряни знали 

про те, що 30 серпня 1941 року 
двоє українських націоналіс-
тів, Омелян Сеник та Микола 
Сціборський, були вбиті над-
вечірньої пори пострілами із 
револьвера на розі сучасних ву-
лиць Івана Франка та Святослава 

Ріхтера. Сталося це навпроти 
будівлі, у якій нині знаходиться 
відділення Ощадбанку. Якщо 
детальніше – Омелян Сеник за-
гинув на місці, а Миколу Сці-
борського намагалися врятувати 
у 1-й міській лікарні, хоча по-
ранення виявилися несумісними 
із життям. Відтак, 2 вересня 1941 
року обох загиблих поховали 
біля Преображенського собору. 
Очевидці засвідчують, що по-
хорони О. Сеника та М. Сцібор-
ського відбулися за участі що-
найменше 3-х тисяч житомирян. 
Можна лише уявити резонанс 
події у Житомирі, коли в умовах 
воєнної пори (німецькі війська 
у цей час стояли в околицях 
Києва) розголос про вбивство 
Омеляна Сеника та Миколи Сці-
борського долинув до багатьох 
європейських міст, а далі – за 
океан. У Житомирі вже у вересні 
1941 року намагалися з’ясувати 
обставини та причини загибелі 
відомих діячів націоналістич-
ного руху. Оскільки обидва за-
гиблих належали до так званого 
«мельниківського» крила ОУН, 
то розслідування у справі їх 
вбивства очолював їх соратник 
і також житомирянин за по-
ходженням Олег Ольжич. Про-
те і тоді, у вересні 1941-го, так 
само, як і сьогодні, обставини, 
причини та винуватці загибе-
лі Омеляна Сеника та Миколи 
Сціборського залишаються ута-
ємниченими. Є версії, про них 
писали і пишуть, говорили та 
говорять, однак певних просу-
вань та реальних зрушень, які 
пролили б світло на суть події 
30 серпня 1941 року у Житоми-
рі, досі немає. В історії поді-
бні випадки відомі, і вбивство 
О. Сеника та М. Сціборського 
має всі шанси та ознаки вічної 
таємниці, оскільки і докази, 
і мотивації, які могли б проли-
ти світло на обставини смерті 
лідерів ОУН (м), виявилися чи 
то знищеними, або ж занадто 
ретельно замаскованими. Далі 
історичні події у ході радян-
сько-німецької війни, а потім 
і в ході визвольних змагань на-
ціоналістичного руху набули ще 
більш трагічного забарвлення, 
тож про вбивство О. Сеника та 
М. Сціборського згадували лише 
з нагоди певних історичних дат.

Сьогодні ж постать нашого 
земляка Миколи Сціборського, 
якого віднедавна вшановують як 
почесного житомирянина, за-
лишається маловідомою, а його 

життєвий доробок в Україні досі 
мало вивчений, а по суті, про-
ігнорований нащадками. Між 
тим саме науково-теоретична 
спадщина Миколи Сціборського 
мала б стати головним об’єктом, 
а ще краще – дієвим інструмен-
том для вивчення світоглядних 
засад українського націоналізму. 
Більше того, саме роботи Ми-
коли Сціборського сьогодні не 
втратили своєї наукової актуаль-
ності і мають усі підстави вва-
жатися потужним підгрунтям 
для оновлення та модернізації 
українського державницького 
інтегруючого громадянського 
націоналізму. Ще в середині 30-х 
років минулого століття, коли 
у рядах тоді ще єдиної Органі-
зації українських націоналістів 
(ОУН) розпочиналися палкі дис-
кусії щодо характеру (точніше – 
тактики) визвольної боротьби, 
у світ вийшла робота Миколи 
Сціборського «Націократія». 
Фактично саме цей науковий 
твір одного із основоположни-
ків та організаторів ОУН мав би 
стати засадничим документом 
українського націоналізму на 
багато років. Причому Микола 
Сціборський, глибоко вивчивши 
глибинні механізми економіч-
них моделей розвитку найбіль-
ших тогочасних держав світу, 
геніально визначив ту модель 
економічного розвитку України, 
яку варто було б впроваджувати 
вже тоді, коли Україна постане 
як незалежна і соборна держа-
ва. Тобто Микола Сціборський 
по суті визначив і окреслив 
у багатьох деталях той варіант 
державного устрою, який Укра-
їна мала б втілювати у своєму 
розвитку вже із 1991 року.

Чи таємнича 
«націократія»?

Чому ж Микола Сціборський 
і його «Націократія» й досі за-
лишаються малодослідженими 
і так само малопомічними у ро-
боті та діяльності сучасних кер-
маничів України? Чому в Україні 
частіше згадують про Степана 
Бандеру, Романа Шухевича, а на 
Житомирщині куди частіше з не-
давніх пір лунають розмови про 
Олега Ольжича, Тараса Бульбу-
Боровця, але ідеї та наукові по-
стулати «Націократії» Миколи 
Сціборського досі перебувають 
у тіні наукової, а тим паче і дер-
жавницької уваги. Питанння 
важливе і заслуговує на негайне 

надолуження, а тому має бути 
компенсоване винятковою ува-
гою та детальним вивченням. 
Проте і в масштабах окремої га-
зетної публікації варто зробити 
цілий ряд конкретних зауважень. 
По-перше, досі громадська і (див-
ним чином) наукова думка сучас-
ної України досить прохолодно 
і навіть з певним острахом реагує 
на саму назву головного науко-
вого доробку Миколи Сцібор-
ського. «Націократія» вже суто на 
вербально-семантичному рівні 
розпізнавання терміну тракту-
ється як певний ідеологічний 
постулат окремішньої зверхності 
українців над усіма іншими на-
родами, які живуть у сучасній 
Україні. Хоча, підкреслимо, Ми-
кола Сціборський абсолютно пе-
реконливо і недвозначно вживає 
поняття «українці» виключно 
для означення «політичної на-
ції». Тобто українці і українство 
у «Націократії» представлені 
і виконують роль державотворчої 
нації як, наприклад, французи 
у Франції чи німці – у Німеч-
чині. І про якесь насилля чи 
зверхність з боку українців щодо 
інших етносів, не кажучи вже 
про такі гріхи, як ксенофобія 
чи шовінізм, на сторінках «На-
ціократії» немає навіть і згадки. 
Але для того, щоб так вважати 
і про це говорити, книжку Ми-
коли Сціборського варто уважно 
прочитати. З відомих причин 
у довоєнний час, коли «Націо-
кратія» лише побачила світ, де-
тального її прочитання, вивчення 
чи популяризації не відбулося. 
Адже український націоналізм 
тоді перебував у полум’ї суто по-
літичних подій передвоєнного 
часу, коли до розмов чи розваж-
ливих дискусій справа не доходи-
ла. Навчатися потрібно було, як 
то кажуть, на ходу, а до того ж – 
питання про розбудову держави 
відкладалося до того часу, поки 
саму державну незалежність 
буде здобуто. Це виявилось 
часом тривалої перспективи, 
а тому «націократична» модель 
Миколи Сціборського довго 
залишалась не на часі. Дивно, 
але коли настав час створення, 
побудови та зміцнення України 
як суверенно-соборної держави, 
про «Націократію» забули. Чи то 
через елементарну забудькува-
тість невивченого, але, швидше 
за все – свідомо і цілеспрямовано. 
Як не дивно, і водночас не зовсім 
приємно про це говорити – «На-
ціократію» не взяли до своїх 

програмових документів сучасні 
українські націоналістичні гро-
мадські організації та політичні 
партії. Практична цінність на-
ціократичної концепції Миколи 
Сціборського полягає у тому, що 
її автор намагався відвернути 
українську еліту (щонайменше 
її націоналістичну частину) від 
сприйняття майбутнього Укра-
їни лише в координатах ви-
бору «соціалізм – капіталізм». 
До речі, Микола Сціборський 
казав, що це «вибір без вибору». 
Націократична модель Миколи 
Сціборського передбачала ком-
бінований характер своєї соці-
ально-економічної системи, де 
«приватна власність і економіч-
на свобода сполучатимуться за 
здійснюваними державою прин-
ципами господарської планової 
контролі й з певними родами 
колективної (націоналізованої, 
муніципалізованої та коопера-
тивної) власності. Націократична 
модель певним чином обмежує 
ліберальну економіку, а голо-
вним чином обмежує монополію 
панування клік» (суч. ОЛІГАР-
ХАТУ).

На превеликий жаль, на-
ціократична модель економіки 
у часи незалежної України на-
віть не була взята до уваги не 
лише для втілення, а хоча б – 
для вивчення. Натомість ідеї та 
практичні постулати «Націокра-
тії» Миколи Сціборського були 
успішно втілені автором так зва-
ного «сінгапурського дива». Так, 
саме у багаторічній діяльності 
прем’єр-міністра Сінгапуру Лі 
Куан Ю принципи та зауважен-
ня Миколи Сціборського були 
використані ледь не в повному 
обсязі. Задля повноти інфор-
мації і коректності порівняння 
ідей М. О. Сціборського та ре-
форм Лі Куан Ю можна лише 
зауважити, що заходів жорсткої 
боротьби із корупцією, до яких 
вдавався сінгапурський лідер, 
наш земляк в середині 30-х 
не називав. Цілком очевидно, 
з причин суто теоретичного 
осмислення своєї концепції, 
яка за часів його життя так ніде 
не була реалізована практично. 
Сучасна Україна, опинившись 
у ситуації глибокої державниць-
ко-світоглядної кризи, мала б 
однозначно звернути увагу на 
теоретичну спадщину Миколи 
Сціборського. Надзвичайно 
сучасного українського націо-
наліста, патріота із нашим, по-
ліським, корінням.
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Ольга Сідлецька

У середу, 21 берез-
ня, на Житомирщині 
під час низки обшу-
ків правоохоронці 
виявили у скупників 
понад 4 тонни розфа-
сованого за фракція-
ми бурштину.

У Житомирській області 
співробітники Служби безпе-
ки України під процесуальним 
керівництвом прокуратури ви-
лучили в організаторів та учас-
ників незаконного бурштинового 
бізнесу понад чотири тонни нео-
бробленого каменю.

Під час низки обшуків у Жи-
томирі та у населених пунктах 
Олевського району правоохорон-
ці виявили 3 тонни розфасова-
ного за фракціями бурштину, 
«чорну бухгалтерію» ділків та 
засоби для незаконної скупки та 
видобутку «сонячного» каменю.

У рамках відкритого кримі-
нального провадження у той же 
день співробітники спецслуж-
би виявили ще два станки для 
огранки каменю, оброблене ка-
міння та тридцять шість мішків 
з майже тонною бурштину-сир-
цю, відібраного для обробки, 
а також пристрої прийому-
скупки «сонячного» каменю та 
чорнові записи ділка.

Цілком ймовірно, що вилуче-
ну партію «сонячного» каміння 

можна вважати найбільшою з ви-
лучених на території Житомир-
ської області, а можливо, і всієї 
України. Принаймні, у мережі 
інтернет ми не знайшли дані про 
вилучений бурштин, маса яко-
го б перевищувала даний «улов».

Ні у прокуратурі, ні у СБУ 
області нам цю інформацію не 
змогли підтвердити, оскільки 
подібна статистика не ведеться.

Ми не забули поцікавитися 
і долею вилученої партії бурш-
тину. Як повідомили у коментарі 
журналісту «20 хвилин» у прес-
службі УСБУ у Житомирській 
області, днями вилучену партію 
бурштину відправили до Дер-
жавного гемологічного центру 
України, який знаходиться у Ки-
єві, для проведення гемологічної 
експертизи. Там його зберігати-
муть до кінцевого процесуаль-
ного рішення у справі.

Як розповіли «20 хвилин» 
у прес-службі прокуратури Жи-
томирської області, згідно з зако-
ном після рішення суду вилучене 
каміння зазвичай зберігається 
у Державному сховищі дорого-
цінних металів і дорогоцінного 
каміння України. Отож, подаль-
шу долю житомирського бурш-
тину вирішить суд, але, швидше 
за все, він буде конфіскований на 
користь держави.

Про вартість 4 тонн вилуче-
ного «сонячного» каміння теж 
поки що судити рано, оскільки 
партії, які вилучили у скупників, 
містять зразки різних фракцій.

Зараз триває досудове слід-
ство у кримінальному прова-
дженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 
Кримінального кодексу України.

«Чорний» бізнес: 
на Житомирщині 
у скупників 
вилучили більше  
4 тонн бурштину

За два тижні обшу-
ків у Новоград-Волин-
ському районі було 
вилучено майже 200 
одиниць спеціальної 
техніки, підготовле-
ної до продажу.

Працівники спеціальної поліції 
та інших підрозділів ГУНП області 
під процесуальним керівництвом 
військової прокуратури Житомир-
ського гарнізону у ході розсліду-
вання обставин пошкодження магі-
стрального нафтопроводу вийшли 
на схему розкрадання спеціальної 
техніки та транспортних засобів. 
Упродовж двох тижнів було про-
ведено низку обшуків у Новоград-
Волинському районі та вилучено 
майже 200 об’єктів, підготовлених 
до продажу.

Як повідомляють у відділі ко-
мунікації поліції Житомирської 
області, серед виявленої техніки – 
БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, 
кунги, причепи, автоцистерни, 
автовишки, тягачі з лебідками 
та інша техніка, у т. ч. для тран-
спортування людей по суходолу 
і на воді. Також вилучено значну 
кількість запчастин до неї, аку-
муляторні батареї, шини та інше.

На даний час встановлюється 
приналежність вищезазначеної 

техніки, у тому числі, чи перебу-
ває вона на відповідному обліку 
у військових частинах.

Водночас з’ясувалось, що в Ін-
тернет-мережі на відповідних 
ресурсах фізичною особою роз-
міщено оголошення про продаж 
вказаної техніки.

– Санкціоновані обшуки були 
проведені за кількома адресами, 
де зберігались транспортні засоби. 
Окрім власне самої техніки, нами 
також вилучено і документи про 
її походження. Нині вказана в них 
інформація перевіряється, – про-
коментував начальник ГУНП Жи-

томирщини В’ячеслав Печененко.
Нині усі обставини розсліду-

ються у рамках розпочатого за 
ч. 3 ст. 191 (Привласнення, роз-
трата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим 
становищем) Кримінального ко-
дексу України.

Поліцією ініційовано клопо-
тання щодо накладення арешту 
на вказану техніку до з’ясування 
усіх обставин.

Санкція статті передбачає 
покарання у вигляді обмеження 
волі на термін від 3 до 5 років або 
ув’язнення строком від 3 до 8 років.

На Житомирщині 
затримали «на гарячо-
му» чергового хабар-
ника.

Прокуратура Житомирської 
області спільно з Управлінням 
захисту економіки та Головним 
управлінням Нацполіції в області 
продовжує викривати посадовців 
органів місцевого самоврядування 
та державної влади під час одер-
жання ними неправомірної вигоди.

У понеділок, 26 березня 2018 
року, під час проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій 
прокуратурою області спільно 
із органами правопорядку задо-
кументовано факт одержання в. о. 
старости однієї із сільських ради 
Коростенського району неправо-
мірної вигоди у розмірі 7500 грн.

Затримано посадову особу 

о 10.30 хв біля торгового комплек-
су у м. Коростені, під час передачі 
частини неправомірної вигоди на 
зазначену суму.

Взагалі ж чиновник вимагав від 
громадянина неправомірну вигоду 
у розмірі 8500 грн за те, щоб заре-
єструвати його місце 
проживання.

Неправомірну ви-
году вилучено, в. о. ста-
рости сільської ради 
затримано у порядку 
ст. 208 КПК України.

Досудове розслі-
дування у криміналь-
ному провадженні за 
ч. 3 ст. 368 (одержання 
неправомірної вигоди, 
вчинене службовою 
особою, яка займає 
відповідальне станови-
ще, поєднане з вима-
ганням неправомірної 
вигоди) КК України 

проводить слідче управління Го-
ловного управління Нацполіції 
в області.

Зараз вирішується питання 
про обрання затриманому запо-
біжного заходу та відсторонення 
його від посади.

На Житомирщині — 
розкрадання військової 
техніки на мільйони гривень

Затримали посадовця сільради, 
який вимагав за реєстрацію 
місця проживання 8500 грн

За скоєний злочин 
передбачено покаран-
ня - позбавлення  
волі на строк від п’яти  
до десяти років з  
позбавленням права 
обіймати певні посади 
чи займатися певною 
діяльністю на строк  
до трьох років, з кон-
фіскацією майна.
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Дострокове розірвання 
строкового трудового 
договору

Трудовий договір, укла-
дений на визначений строк, 
працівник може достроково 
розірвати з власної ініціативи. 
Детальніше про це, в рамках 
проекту «Я маю право!», роз-
повіли фахівці Чуднівського 
бюро правової допомоги.

За загальним правилом тру-
довий договір з працівником 
підписується на обмежений 
строк у тих випадках, коли, 
враховуючи характер подаль-
шої роботи, умови її виконання 
та законні інтереси працівни-
ка, трудові правовідносини, 
не можна встановити термін 
трудового договору на неви-
значений період. Зазвичай 
строковий трудовий договір 
припиняється у разі закінчення 
його строку (п. 2 ст. 36 Кодек-
су законів про працю України 
(далі – КЗПП України)).

Проте строковий трудовий 
договір може бути припинено 
і достроково з тих самих під-
став, що договір, укладений на 
необмежений строк, зокрема – 
з ініціативи працівника. Про ро-
зірвання строкового трудового 
договору з ініціативи працівни-
ка йдеться лише у разі, коли на 
це є поважні причини.

Згідно зі ст. 39 КЗПП Украї-
ни строковий трудовий договір 
(пункти 2 і 3 статті 23) підля-
гає розірванню достроково на 
вимогу працівника в разі його 
хвороби або інвалідності, які 
перешкоджають виконанню ро-
боти за договором, порушення 
власником або уповноваженим 
ним органом законодавства про 
працю, колективного або тру-
дового договору та у випадках, 
передбачених частиною пер-
шою статті 38 цього Кодексу.

Спори про дострокове ро-
зірвання трудового договору 
вирішуються в загальному по-
рядку, встановленому для роз-
гляду трудових спорів.

Якщо у вас виникли питан-
ня, за юридичною консульта-
цією звертайтесь до місцевих 
центрів та бюро правової до-
помоги. Їх адреси та контак-
ти 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).

КОЛОНКАУ Житомирі визначили переможців 
чемпіонату області з айкідо

Рятувальники Житомирщини 
перемогли у змаганях з футзалу 
серед силових структур області

У Житомирі 24 бе-
резня відбулися 
обласні змагання 
з айкідо – турнір «Са-
мурай» в приміщенні 
спортивного комп-
лексу «Динамо».

Змагання провела громадська 
організація «Житомирська дитя-
ча федерація Айкідо Самурай», 
учасниками яких стали близько 
150 дітей різних вікових катего-

рій, зокрема вихованці п'яти 
клубів айкідо –  з Житомира, 
Черняхова, Коростишева, Ново-
гуйвинська та Денишів.

Вітаємо переможців змагань 
та бажаємо подальших спор-
тивних досягнень! Отож, при-
зові місця чемпіонату зайняли 
наступні спортсмени:

�� Beginner 10 к 'ю
4  рок и  –  Демі дов  Кос тя 

і Мовчан Діана; 5 років – Вол-
ков Костя, Добровольський 
Микола та Онікійчук Вікторія; 
6 років – Лелюк Єфрем, Будашов 
Владислав та Добжанська Анна; 

7 років – Семеній Володимир; 8 
років – Бех Дмитро, Нестерчук 
Олексій, Мельніченко Артем, 
Філик Марина; 9 років – Недо-
борівський Михайло і Березюк 
Олександра; 10 років – Копчан 
Антон, Дідів Назар та Севрук 
Софія; 11 років – Дідовець Мак-
сим і Добжанська Анна; 12 ро-
ків – Ясінська Евеліна; 13 років – 
Щербатюк Віталій.

�� Beginner + 9 к 'ю
6 років – Тригуба Остап; 7 

років – Поліщук Іван; 8 років – 
Кувардін Віктор; 10 років – Дивак 
Денис.

�� Lite 8 к'ю
6 років – Бежевец Данило; 7 

років – Новік Тимофій; 8 років – 
Макарчук Анастасія; 9 років – Ко-
валь Денис; 10 років – Рафаль-
ський Вадим.

�� Lite 7 к'ю
7 років –  Мовчан Аріна; 8 

років – Кутасевич Сергій; 9 ро-
ків –  Малявський Данило; 12 
років – Несенюк Ростислав; 13 
років – Радчук Кирило.

�� Sport 6 к 'ю
6 років – Якубовський Антон; 

8 років – Дем'янчук Сергій; 9 ро-
ків – Ущаповський Євген

У Житомирі 21 бе-
резня відбувся фінал 
змагань з міні-фут-
болу між силовими 
структурами області, 
що проходив у рам-
ках Спартакіади 
фізкультурно-спор-
тивного товариства 
«Динамо».

За перемогу боролися 4 ко-
манди, які виграли у групових 
етапах, а саме: рятувальники, 
поліцейські, митники та пред-
ставники Територіального вузла 
урядового зв’язку держслужби 
спецзв’язку та захисту інформації 
України смт Миропіль.

Перший матч вогнеборці 
провели з командою митників. 
Вже на початку гри рятувальни-
ки відкрили рахунок і забили 

гол у ворота суперників. Фахів-
ці ДСНС демонстрували гарну 
гру та закінчили перший тайм 
з результатом 3:1, пропустивши 
лише один м’яч. У другій поло-
вині матчу вони не поступалися 
суперникам та з підсумком 5:1 
здобули перемогу.

У наступному двобої зустрі-
лися команди поліції та вузла 
зв’язку. Фаворитами цієї гри без-
перечно стали правоохоронці, які 
забили своїм суперникам 8 голів.

За підсумками змагань ІV та 
ІІІ місця між собою розділили 
зв’язківці та митники. Щоб ви-
значити переможця турніру, 
рятувальники зіграли ще один 
матч із представниками Головно-
го управління Національної по-
ліції області. Цього разу в наступ 
пішли знову ж таки вогнеборці та 
забили патрульним 3 м’ячі під-
ряд. Після перерви, у другому 
таймі, рятувальники збільшили 
свій рахунок ще на одне очко, 
проте трохи згодом пропустили 3 

голи у свої ворота. З результатом 
4:3 команда фахівців ДСНС стала 
абсолютним чемпіоном турніру, 
а поліцейські, своєю чергою, по-
сіли заслужене ІІ місце.

“Вже другий рік поспіль ко-
манда Управління ДСНС Жито-
мирщини стає переможцем цих 
змагань. Сьогодні хлопці показали 

чудову гру, що, звичайно, не може 
не радувати. Адже це означає, що 
вони не тільки добре виконують 
свої професійні обов’язки, а й 
розвиваються фізично, що також 
дуже важливо в нашому ділі”, – 
розповів начальник Управління 
ДСНС у Житомирській області 
Ігор Нікітчук.
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Річний дохід народного 
обранця за 2017 рік складає 
майже 1 млн грн.

Управління справами Верховної Ради 
виплатило народному депутату 268 тис. 
124 грн зарплати, ще 252 тис. 825 грн 
відшкодування витрат, пов'язаних із ви-
конанням депутатських повноважень, та 
191 тис. 80 грн компенсації за проживання 
в готельному номері (15 кв м) державно-
го підприємства «Готельний комплекс 

«Київ». Нардеп винаймає цей номер 
з 26 листопада 2014.

Крім того, він отримав 19 тис. 864 грн 
зарплати за викладацьку роботу в Жи-
томирському державному університеті 
імені Івана Франка та ще 76 тис. 683 грн 
пенсії. Доходи його дружини – 16 тис. 
800 грн пенсії.

Задекларована готівка родини Аре-
шонкових залишається незмінною: як 
і в минулому році, на рахунку 420 тис. грн 
у Володимира Арешонкова та 7 тис. до-
ларів у його дружини.

За минулий рік голова Жито-
мирської обласної ради Володи-
мир Ширма отримав зарплату 
в розмірі 426 тис. 869 грн

У 2016 році зарплата депутата стано-
вила 252 тис. 258 грн. Окрім цього, голова 
облради отримав 63 тис. 899 грн пенсії, 
2 тис. 182 грн виплат від обласного Центру 
підвищення кваліфікації працівників куль-
тури, мистецтва та туризму, 800 грн – від 
профспілкового комітету обласної ради, 
218 грн – від Центру перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, державних підприємств, уста-
нов і організацій Житомирської обласної 

державної адміністрації та Житомирської 
обласної ради.

Зарплата його дружини, яка працює 
у відділі освіти Ємільчинської райдер-
жадміністрації, минулого року становила 
127 тис. 722 грн. Крім того, вона отримала 
5 тис. 304 грн пенсії та ще 4 тис. 990 грн ви-
плат від районного управління соцзахисту.

На відміну від декларації за 2016 рік, 
цьогоріч Володимир Ширма має кошти 
готівкою – 170 тис. грн та 8 тис. 530 доларів. 
У 2016 році депутат декларував гроші на бан-
ківських рахунках – 130 тис. 623 грн в «При-
ватбанку» та 6 тис. 335 дол. в банку «Аваль».

У дружини Наталії Ширми є грив-
невий рахунок в Приватбанку, на якому 
зберігається 61 тис. 562 грн, та два рахунки 
в Ощадбанку на суми 50 тис. грн і 5 тис. 
525 доларів.

Історії з життя,  
або як стати програмістом за 1 рік!

Свобода вибору – те, що в кож-
ного з нас не відібрати. Щодня без-
ліч людей потрапляє в однакові 
(чи хоча б схожі) ситуації. Але 
навіть в ідентичних ситуаціях 
люди можуть поводити себе дуже 
по-різному. Чим це спричинено? 
Чому одна людина здається і пли-
ве за течією, а інша навіть після 
падіння підіймається і йде далі?

Можна багато говорити про 
те, що одні люди мають гроші, 
зв’язки, якісь інші активи, а інші 
цього не мають. Але життєві істо-
рії показують, що вся справа тіль-
ки у виборі людини. У виборі – як 
реагувати, як діяти, що віддавати 
у навколишній простір, що при-
ймати від оточуючих. Прикладів 
цьому – безліч. Щодня люди, які 
не побоялися почати змінювати 
своє життя, показують нам, що 
неважливо, звідки ми виходимо – 
важливо те, наскільки ми віримо 
у кінцеву мету свого шляху, і на-
скільки твердо ми стоїмо на своїй 
дорозі. Це не вигадані персона-
жі, це такі ж люди, як ми з вами, 
вони – серед нас. І сьогодні наші 
випускники розкажуть свої історії, 
які доводять, що змінити власне 
життя на краще під силу кожному.

Інна Кочержук, випуск 2015 
року, Junior Front-end developer 
в FOZZY Group:

Я закінчила медичний універ-
ситет, спеціальність – провізор. 
Пройшла інтернатуру (загалом 6 
років). Після тривалої декретної 
відпустки шукала цілий рік ро-
боту. Відмовляли через відсутність 
стажу та наявність 2 маленьких ді-
тей. Нарешті прийшло розуміння, 
що так далі продовжуватись не 
може, і я вирішила кардинально 

змінити професію.
Чому саме ІТ? На цей шлях 

наштовхнув мене мій брат (про-
граміст). Порадив спробувати себе 
як тестувальника (QA). Розпоча-
лись пошуки закладу, який би зміг 
дати необхідний якісний рівень 
та об'єм знань. Обрала ІТА тому, 
що був реальний знайомий, який 
закінчив академію і працював 
за фахом (Ігор Сухов). Оскільки 
курсів на тестувальника не було, 
спробувала себе як програміста 
і не пошкодувала. ІТ-сфера на-
стільки різноманітна, що кожен 
може знайти в ній щось цікаве для 
себе. Мені більше подобаються 
всілякі красивості і те, що я можу 
одразу побачити результат своєї 
роботи, тому я обрала фронт-енд. 
Влаштувалась на роботу за 2 мі-
сяці після закінчення навчання.

Олександр Марков, випуск 
2013 року, Android developer 
в Componentix

Раніше я працював операто-
ром на лінії виробництва про-
дукціїї ВАТ ВКФ Рошен. Але через 
відсутність перспектив вирішив 
змінити свою професію на про-

фесію програміста. Легко було на 
це наважитись, оскільки ця робо-
та за рівнем оплати та цікавістю 
стоїть набагато вище за попере-
дню. На даний момент я працюю 
Android developer’ом в компанії 
Componentix. І можу сказати, що 
дуже задоволений, що вибрав саме 
сферу ІТ, тому що тут є купа мож-
ливостей для саморозвитку.

Тим, хто думає про професію 
програміста, я сказав би одне: не 
думайте – вчіться, не втрачайте час.

Ігор Ільїн, випуск 2014 року, 
iOS Developer в “EPAM”:

Закінчивши Вінницький кулі-
нарний ліцей, я працював куха-
рем у піцерії Беатріче. Змінити 
професію вирішив, коли зовсім 
набридла одноманітна робота (ко-
жен день робити одне і те саме), 
і – як би це не банально звуча-
ло – просто не вистачало грошей. 
І я вирішив втілити у реальність 
свою давно забуту мрію – працю-
вати з комп'ютерами. Тоді переді 
мною постало питання: як це 
зробити. У березні 2013-го один 

знайомий, який на той час шукав 
роботу тестувальника, зовсім ви-
падково "затягнув" мене на Prof 
IT Day, де я вирішив ризикнути, 
як кажуть, усім і пройти цей не-
легкий шлях – освоєння нової 
професії. Одним словом, потра-
пивши в ІТ-Академію, я купив собі 
квиток в один кінець – "Software 
Developer", і мій вибір мене ціл-
ком влаштовує.

А н тон Гря дчен ко, ви -
пуск 2016 року, Web-developer 
в “EPAM”

10 років тому я, як і сучасні 
випускники шкіл, перебував 
у роздумах, якій сфері присвяти-
ти життя. На той момент одним 
з моїх основних захоплень було 
програмування. Але, обираючи 
професію, я більше прислухався 
до порад рідних та друзів, які гово-
рили про перспективність кар’єри 
у банківській сфері, що активно 
розвивалася в Україні. Працюва-
ти по спеціальності паралельно 
з навчанням почав після другого 
курсу. Саме тому у віці 25 років 
зумів посісти посаду заступника 
начальника відділення одного 

з банків. Але з плином часу все 
більше і більше замислювався про 
роботу до душі, адже помічав, що 
найбільше задоволення приносить 
можливість розробляти на впро-
ваджувати міні програми, які до-
зволяють оптимізувати та покра-
щити аналітичну сферу діяльності 
банку. І от нарешті відважившись 
поринути в професію-захоплен-

ня – вирушив на перше заняття 
в ІТ-академії. Звичайно, важко 
вийти зі своєї зони комфорту та 
поплисти проти течії, але, друзі, 
це дійсно варто всіх зусиль. Вже 
через рік від початку навчання 
зумів знайти нову цікаву роботу 
по професії-мрії. Мої однокурс-
ники та я прийшли з конкретною 
метою – змінити життя на краще, 
і можу сказати, що зараз я впевне-
ний – я на правильному шляху!

Отже, все у твоїх руках – 
ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ!

Вінницька ІТ-Академія
www.ita.in.ua
тел. 067–431–19–21

Нардеп  
Володимир Арешонков 
задекларував зарплатню, 
пенсію та гонорар за 
викладацьку діяльність 

Декларація Володимира 
Ширми: готівка, пенсія  
та державні виплати
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Анастасія Ліберман

На схилах Тетерева 
планують створити 
базу з 6 гірськолижни-
ми трасами, канатною 
дорогою і трьома під-
йомниками.

Інформацію про це розміс-
тив 26 березня на своїй сторінці 
у Фейсбук міський голова Сергій 
Сухомлин.

«Це проектна пропозиція 
щодо можливості створення спор-
тивно-оздоровчої зони з гірсько-
лижними трасами і велосипедни-
ми доріжками на схилах Тетерева. 
Як вам така ідея?» – написав місь-
кий голова Сергій Сухомлин.

Даний проект на замовлення 
розробила компанія "Полтава-
СКІ", яка з 2004 року займається 
будівництвом і експлуатацією все-
сезонних рекреаційних об'єктів 
в Україні. Компанія готова по-
будувати спортивно-оздоровчу 
зону на території міського парку 
та відпочинку імені Ю. Гагаріна – 
за пішохідним мостом.

Житомиряни скептично поста-
вились до ідеї створення аналогу 

Буковеля і відкрито коментують 
це у соцмережах.

"Ви ще попереднi iдеї не 
втiлили! Дороги зремонтуйте, міс-
то брудне, без асфальту, будинки 
обшарпані. Про які велодоріжки 
може йти мова?", «Почніть з до-
ріг і перевізників. На роботу, наче 
в скотовозі по дорозі життя!» – пи-
шуть житомиряни.

Але є й ті, кому ідея сподо-
балася.

«Ця ідея – це РОЗВИТОК на-
шого міста Житомира!!!

І тут вже є багато сприятливих 
моментів:

1) північний схил – а значить 
сніг буде лежати довше;

2) наявність достатньої кількос-
ті води – можна встановити снігові 
пушки і продовжити сезон катання;

3) зручне місце знаходження – 
близькість центру міста та зони 
відпочинку;

4) нові робочі місця для жи-
телів міста;

5) а головне – це можливість 
вашим дітям повноцінно розви-
ватися та відпочивати!!!» – написав 
Юрій Шатківський.

За планами міського голови, 
центр діятиме цілий рік. Взимку 
він передбачає 4 види активного 
відпочинку:

• гірські лижі, сноуборд-траси, 
сноупарк, навчальний схил;

• бігові лижі – траса освітлена;
• сани – санна траса освітлена;
• ковзанка – штучний лід.
Нагадаємо, що у січні 2018 

року мер розповів про ще один за-
планований проект на набережній 
у парку, який нібито вже готовий. 
На нього місто планує отримати 

фінансування від Європейського 
Союзу за рахунок грантових гро-
шей за програмою секторальної 
підтримки України.

Аліна Бойко

Загалом це 57-й 
в Україні та 5-й в Жи-
томирській області 
сучасний сервісний 
центр МВС, презен-
тований у ході ре-
форми.

Створення комфортних умов 
для відвідувачів – одна з ключових 
вимог реформування сервісних 
центрів, орієнтованих на потреби 
громадян. Цьому сприяють спро-
щення механізмів надання по-
слуг, оперативність, доброзичли-
ва офісна атмосфера з увагою до 
дітей, адже в офісі облаштований 
ігровий куточок, є можливість 
скористатись безкоштовним Wi-Fi 
та буккросинг-полицею.

Громадян у новому центрі 
обслуговуватимуть 16 підготов-
лених працівників без обідніх 
перерв з вівторка по суботу; ви-
хідні дні – понеділок та неділя. 

Очікується, що за один робочий 
день працівники надаватимуть 
до 200 адміністративних послуг. 
Усі нові сервісні центри МВС 
обладнані відеокамерами спо-
стереження. Завдяки їм перед 
тим, як їхати до центру, можна 
переглянути на сайті hsc.gov.ua 
його завантаженість.

«У нашому новому європей-
ському центрі є усі необхідні 
матеріально-технічні умови 
для надання якісних послуг на-
селенню. Наша професійна за-
дача – зменшити черги та рівень 
зловживань у сфері реєстрації 
автотранспортних справ, які 
були у ліквідованих МРЕВ. В се-
редньому за робочий день ми 
обслуговуємо від 80 до 100 опера-
цій – це 200 людей», – наголосив 
начальник регіонального сервіс-
ного центру 1841 у м. Житомирі 
Анатолій Опанащук.

Незалежно від місця реє-
страції тут можна швидко та 
комфортно замінити й отримати 
посвідчення водія, зареєструва-
ти або перереєструвати авто та 
інші послуги. До слова, послуги 
будуть як платними, так і без-
оплатними.

«Радий за жителів Житомир-
ської області, реформа прийшла 
впевненим кроком і до вас. Це 
вже 57-й сервісний центр, який 
запрацював в Україні і який на-
дає усі необхідні якісні послуги 
у новому форматі. Я перекона-
ний, що ми рухаємось в пра-
вильному напрямі», – зазначив 
начальник Головного сервісного 
центру МВС Владислав Криклій.

Одна з переваг послуг сервіс-
ного центру МВС – отримання 
довідки про несудимість в режи-
мі онлайн.

«В електронному вигляді до 
нас звертаються громадяни для 
отримання довідки про несуди-
мість. З використанням електро-
нного підпису людина може, не 
виходячи з дому, замовити до-
відку, наскласти свій електро-
нний підпис, тоді прийти і лише 
отримати паперову копію аби 
далі використати її за цільовим 
призначенням», – зазначив Ана-
толій Опанащук.

У Житомирській області 
також функціонує мобільний 
сервісний центр МВС, що об-
слуговує громадян у населених 
пунктах, де немає стаціонарних 

центрів. Графік виїздів пересув-
ного сервісного центру залежить 
від попиту, дані якого вислідко-
вують на місцях. Ознайомитись 
з ним можна на сайті Головного 
сервісного центру МВС.

Новий сервісний центр розта-
шований за адресою: с. Довжик, 
вул. Богунська, 1А. Аналогічні 

структури вже працюють у Радо-
мишлі, Новоград-Волинському, 
Бердичеві та Коростені.

Отримати консультацію 
щодо послуг сервісних центрів 
МВС можна за телефоном (044) 
290-18-99 або запитати на офіцій-
ній сторінці Facebook Головного 
сервісного центру МВС.

Гірськолижний курорт замість залатаних доріг:  
у Житомирі може з'явитись спортивно-оздоровча зона 

У Житомирі відкрився сервісний центр МВС  
з електронною чергою та буккросингом
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Наталія Іжицька, 
      спеціально для  
     «20 хвилин Житомир»

Незмінному з часів 
Януковича директору 
Словечанського держ-
лісгоспу Олександру 
Павлушенку, відносно 
якого відкриті чис-
ленні кримінальні 
провадження, завжди 
вдається виходити 
сухим із води.

«Жити по-новому» – з таким 
гаслом після Революції Гідності 
прийшла нова влада. Українці 
відразу ж відчули, як це жити 
по-новому зі старими облич-
чями та незмінними коруп-
ційними схемами. Ухвалений 
у 2014 році Закон «Про очищен-
ня влади» не торкнувся багатьох 
одіозних постатей. Багато поса-
довців досі продовжують пере-
бувати на посадах.

Одним із таких є Олександр 
Павлушенко – директор ДП «Сло-
вечанське лісове господарство» та 
депутат Житомирської обласної 
ради від Блоку Петра Порошенка 
«Солідарність». Але, схоже, він 
не надто цим переймається. На-
томість швидко нарощує влас-
ні статки та приховує майно, 
оформлене на близьких.

Приховані та забуті  
справи Павлушенка

За дев’ять років на посаді 
директора держпідприємства 
Олександр Денисович не раз 
перебував у епіцентрі різних 
скандалів. Надовго запам’ятали 
українці, як у 2011 році дирек-
тор лісгоспу дозволив близько 
двом сотням джипів влаштувати 
автоперегони по Поліському за-
повіднику, що знаходиться біля 
північного кордону з Білоруссю. 
Тоді заступник голови Національ-
ного екологічного центру України 
Олексій Василюк наголошував, 
що проведення перегонів у за-
повідниках є неприпустимим, 
оскільки там заборонено ходити 
навіть пішки. Для організаторів 

автоперегонів дані аргументи 
виявилися невагомими, а пан 
Павлушенко, будучи тоді керів-
ником Словечанського лісгоспу 
та депутатом районної ради, оче-
видно, не зміг відмовити Віктору 
Януковичу-молодшому, який був 
одним з активних учасників авто-
перегонів по бездоріжжю.

Водночас відносно праців-
ників ДП «Словечанське лісове 
господарство» неодноразово 
порушувалися кримінальні 
провадження. Зокрема справа 
стосувалася укладання із рядом 
підприємств фіктивних договорів 
на виконання послуг. Фактично 
придбані послуги виконувалися 
самими лісовими господарства-
ми, а державні кошти привласню-
валися посадовими особами Сло-
вечанського держпідприємства.

Не слід забувати, що саме 
на території Словечанського 
лісгоспу знаходяться значні по-
клади бурштину. Маючи прямий 
доступ до сонячного каменю, 
працівники лісгоспу вирішили 
швидко збагатитися, прокрутив-
ши корупційну схему, за якою 
й досі триває кримінальне про-
вадження. Під час досудового 
розслідування встановлено, що 
працівники Словечанського лісо-
вого господарства зловживали 
службовим становищем, діючи 
у власних цілях із особами, які не 
є працівниками даного підпри-
ємства. Таким чином, працівники 
дозволяли та організовували не-
законний видобуток бурштину, 
отримуючи за це винагороду 
в якості частини видобутого.

Дивує те, що попри держав-
ний статус підприємства, заку-

півлі Словечанський держлісгосп 
здійснює за прямими договора-
ми. Фактично всі ремонтні робо-
ти капітальних споруд та закупів-
ля матеріально-технічних засобів 
відбуваються без проведення 
тендера. Ще у 2015 році, не прові-
вши тендерні торги, Словечанське 
лісове господарство придбало два 
позашляховики «Mitsubishi L200» 
за 492 тис. грн та за 850 тис. грн.

Дана «традиція» існує й по-
нині. Яскравим прикладом слугує 
придбання лісгоспом у січні 2018 
року Renault Trafic Combi 1.6 за 
991, 6 тис. грн. Однак на сайті про-
давця ціна обраного автомобіля 
складає 785,1 тис. грн. Відповідно 
тільки на одному тендері Слове-
чанського лісгоспу зайва пере-
плата становить щонайменше 
205 тис. грн.

За аналогічні порушення при 
проведенні торгів без застосуван-
ня визначених законодавством 
процедур закупівель до відпо-
відальності притягнуто т. в. о. 
директора ДП «Житомирський 
військовий лісгосп». Щоб зрозумі-
ти, наскільки правомірні дії керів-
ництва Словечанського лісгоспу, 
який систематично порушує тен-
дерне законодавство, проводячи 
закупівлю товарів на суми, що 
перевищують 200 тис. грн, за 
неконкурентною процедурою, 
я звернулася до експерта центру 
«Ейдос» Гюнель Бабакішієвої:

– Наразі немає єдиного під-
ходу до питання віднесення ліс-
госпів до замовників у розумінні 
Закону "Про публічні закупівлі". 
Вони є державними підприєм-
ствами, які забезпечують потреби 
держави, проте здійснюють свою 

діяльність на промисловій/комер-
ційній основі і це їх виводить 
з-під дії Закону. Але практика 
з притягнення до відповідаль-
ності посадових осіб лісгоспів за 
порушення Закону «Про публічні 
закупівлі» існує, – запевнює пані 
Гюнель.

Незламні «схеми»  
часів Януковича

За часів правління Янукови-
ча голова Державного агентства 
лісових ресурсів Віктор Сівець 
розробив масштабну корупційну 
схему. Кожен, хто хотів придбати 
лісоматеріали в лісгоспах, пови-
нен був перерахувати кошти на 
офшорні компанії за фіктивні 
маркетингові послуги. Через пев-
ний проміжок часу ці кошти від-
мивалися через панамські офшо-
ри, власником яких була дружина 
Сівця – Марина Журавльова.

Як не дивно, Словечанський 
лісгосп залучався та брав актив-
ну участь у цій схемі. Матеріли 
кримінальної справи свідчать, 
що працівники держпідпри-
ємства «вчиняли неправомірні 
дії щодо встановлення вартості 
необробленої деревини, уклада-
ючи завідомо незаконні договори 
з фірмою «Глобус ЛЛС», занижу-
ючи ціну на деревину, тим самим 
розтрачаючи кошти державного 
підприємства».

Навіть після втечі Януковича 
та його соратників дана схема 
ще довго діяла. У період з 2014 
по 2016 роки лісгоспи, серед 
яких і ДП «Словечанське лісове 
господарство», використовуючи 
підконтрольні підприємства-
нерезиденти при експортуванні 
лісоматеріалів та пиломатеріалів, 
ухилились від сплати податків на 
суму 3,4 млн грн.

Контракти на експорт пилов-

ника хвойних порід і деревини під 
виглядом паливних дров уклада-
лися із зареєстрованими в Лон-
доні офшорними компаніями 
«OSUNA Holding LLP» та «GLD 
TRADE Holding LLP». Насправді, 
реальними покупцями деревини 
з Житомирщини були румунські 
компанії, які сплачували посеред-
никам вже за європейськими ціна-
ми. Англійськими «прокладками» 
управляв Вадим Корікалов, який 
в цей же час очолював зареєстро-
ване в Коростишеві ТОВ "Укрліс-
матеріали», до банківських рахун-
ків якого слідство за рішенням 
суду отримало доступ.

Із запитанням, чому на сьо-
годні допускається існування 
подібних схем, я звернулася без-
посередньо до начальника Управ-
ління лісового та мисливського 
господарства в Житомирській 
області:

– Я думаю, що ні управління, 
ні лісгоспи не є учасниками таких 
схем, – заперечує Андрій Курін-
ський. – Схеми? Якщо у когось 
і є якісь потуги, то вони на рівні 
суїцидальних речей. Я не знаю, 
як хтось щось може організувати 
в період, коли працює НАБУ. За 
ці три з половиною роки нас пе-
ревіряли всі, хто тільки міг. Пору-
шених кримінальних проваджень 
дійсно дуже багато – це період, 
який потрібно пережити, – запев-
няє очільник управління.

Прихована фірма 
Павлушенка

З декларації пана Павлушенка 
за 2017 рік стає зрозумілим, що 
живе він не бідно. Олександр Де-
нисович має квартиру, земельну 
ділянку, нежитлове приміщення, 
автомобіль, отримує пенсію та 
гідну заробітну плату. Задекла-
рував Олександр Павлушенко 

             Корупційні схеми    директора 
   найбільшого лісництва    Житомирщини –    
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 На фото: Народний депутат України Володимир Арешонков
     та голова Житомирської обласної ради вітають Олександра
     Павлушенка. Джерело фото сайт держлісгоспу

 На фото: Витяг з судового рішення про продаж держлісгоспами 
    деревини через офшори Великобританії
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володіння часткою в ТОВ «Ма-
линметансервіс», яке займаєть-
ся оптовою торгівлею твердим, 
рідким і газоподібним паливом.

Діставши витяг, я звернула ува-
гу на той факт, що квартиру ро-
дина Павлушенка заклала в банк 
«Аваль» за 60 тис. дол. під іпотеч-
ний кредит, який досі так і не ви-
платила. Проте у своїй декларації 
директор ДП «Словечанське лісове 
господарство» не вказав, що спів-
власниками є всі члени родини: 
він, дружина Людмила, донька 
Тетяна та син Дмитро.

В його декларації я також не 
помітила ТОВ «Юрдис», влас-
ником якого він був разом із 
В’ячеславом Яковлєвим. Про це 
я дізналася з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. Своєю 
чергою, ТОВ «Юрдис» володіє на 
47,5% ТОВ «Авюрс». Долю част-
ки в «Авюрсі» має колишній 
заступник мера Черкас Андрій 
Дзюба, який на час заснування 
фірми займав посаду першого 
заступника Черкаського облас-
ного управління лісового та мис-
ливського господарства. Звідси 

й невипадково «Юрдис» обрало 
основним напрямком діяльності 
оптову торгівлю лісоматеріалами.

Я зателефонувала до Олексан-
дра Павлушенка, аби дізнатися, 
чому він не задекларував ТОВ «Юр-
дис». У відповідь я почула, що дана 
фірма йому взагалі не знайома. 
Після цього директор лісгоспу 
відмовився від подальшого спіл-
кування та вимкнув телефон.

Дивно, що пану Павлушенку 
не відома його ж фірма. Мабуть, 
Олександр Денисович не пам’ятає 
й те, що з 2006 року ТОВ «Юр-
дис» регулярно постачало Сло-
вечанському лісгоспу у великих 
кількостях пальне. У 2011 році 
фірма навіть подає до суду і стя-
гує з очолюваного Олександром 
Павлушенком держлісгоспу 
169,2 тис. грн. Забулося і як 
Держфінінспекція Житомирської 
області зобов’язувала ДП «Сло-
вечанське лісове господарство» 
відшкодувати зайво сплачені 
ТОВ "Юрдис" 17307 грн за непо-
ставлені товари та послуги.

Щоб краще зрозуміти ситуа-
цію з незадекларованим майном, 
ставлю запитання експерту.

– Суб’єкт декларування у де-

кларації, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 46 ЗУ 
"Про запобігання корупції", має 
у декларації зазначити відомості 
зокрема про корпоративні права, 
що належать суб’єкту деклару-
вання або членам його сім’ї, із 
зазначенням найменування кож-
ного суб’єкта господарювання, – 
запевняє Гюнель Бабашієва.

– Директор ДП «Словечан-
ське лісове господарство» Олек-
сандр Павлушенко не задекла-
рував підприємство, в якому він 
має частку у статуному капіталі, 
чим прямо порушив зазначену 
норму закону, – зазначила експерт 
центру «Ейдос».

Але пан Павлушенко вирішив 
повністю приховати свої статки 
від чужих очей, переписавши на 
близьких всі свої підприємства. 
У березні цього року Олександр 
Павлушенко переписав 50% влас-
ності у ТОВ «Юрдис» на зятя – 
Олександра Баська. Перед цим він 
переоформлює свою частку на 1,5 
мільйона грн в ТОВ «Малинме-
тансервіс» на свого сина Дмитра.

Дмитро, як і батько, обожнює 
ліси. Тому й не дивно, що працює 
в ДП «Лісогоподарський іннова-
ційно-аналітичний центр» у Ки-
єві. Підприємство також має не 
найкращу репутацію. Генераль-
ною прокуратурою України здій-
снюється досудове розслідування 
у кримінальному провадженні за 
фактами привласнення службо-
вими особами ДП «Лісогосподар-
ський інноваційно-аналітичний 
центр» майна в особливо великих 
розмірах шляхом зловживання 
службовим становищем. Тож не 
варто дивуватися, що 25-річний 
Дмитро Павлушенко їздить на 
автомобілі «Toyota Land Cruiser», 
вартість якого – 26 тис. дол.

За порушення закону – 
нагорода «Заслужений  
лісівник України»

Після всіх вищезазначених 
правопорушень та кримінальних 
проваджень Олександр Денисович 
продовжує обіймати посаду ди-
ректора ДП «Словечанське лісове 
господарство». Окрім того, вище 
керівництво навпаки нахвалює та 
нагороджує за працю Олексан-
дра Павлушенка. Так, відповідно 
до Указу Президента України від 
24 серпня 2017 року № 251, йому 
присвоєно почесне звання «За-
служений лісівник України».

У відповіді на мій запит в Ад-
міністрації Президента України 
повідомили, що звання надано за 
поданням Державного агентства 
лісових ресурсів України та пись-
мової підтримки Житомирської 
обласної державної адміністра-
ції. Підставою стала багаторічна 
плідна праця Олександра Пав-
лушенка в галузі лісового госпо-
дарства, його вагомий особистий 
внесок у розвиток і підвищення 
ефективності лісогосподарського 
виробництва України.

Стосовно присвоєння почес-
ного звання «Заслужений лісівник 
України» звертаюсь до керівника 
обласного управління лісового 
господарства:

– Указ не я ж підписував. Усі 
питання до Порошенка. Якщо 
в Адміністрації Президента був 
зайвий аркуш паперу, то Павлу-
шенку дали темно-сірий значок 
заслуженого лісівника, – зазначає 
Андрій Курінський.

Чи може директор держпід-
приємства бути представлений 
Держлісагентством до почесної 
нагороди «Заслужений лісівник 
України» за наявності кримі-

нальних справ за продажем 
лісу на користь Віктора Сівця? 
З таким запитанням я звертаюся 
до пані Гюнель.

– Питання висування на дер-
жавні нагороди регламентується 
Порядком представлення до наго-
родження та вручення державних 
нагород України, затвердженим 
Указом Президента від 19.02.2003 
р. У цьому документі не існує об-
межень щодо кандидатів. Тому 
юридично заборони немає. Тим 
більше справи ще тривають, ви-
року немає, а в Україні діє пре-
зумпція невинуватості. Мораль-
ний аспект такого висування – це 
вже зовсім інша справа, – запев-
нила експерт.

Ми вкотре переконалися, що 
наша законодавча система не-
ефективна. Можновладці це усві-
домлюють, та свідомо порушують 
закон, почуваючи себе при цьому 
комфортно. А у випадку з Павлу-
шенком ще й отримують почесне 
звання, будучи учасником коруп-
ційних схем лісника Януковича.

Розслідування проведене 
за підтримки фонду 

«Відродження»

             Корупційні схеми    директора 
   найбільшого лісництва    Житомирщини –    
           депутата облради    Олександра Павлушенка



14 Середа, 28 березня 2018WWW.20MINUT.UA Політична арена

Оппозиционер 
убежден, что необ-
ходимо остановить 
войну между сило-
виками, вернуть 
в правоохранитель-
ную систему про-
фессионалов, прекра-
тить использовать 
правоохранительные 
органы для полити-
ческих и бизнесовых 
преследований.

В Украине необходимо де-
политизировать правоохрани-
тельную систему. Такое мнение 
в эфире телеканала "112 Укра-
ина" высказал сопредседатель 
фракции Оппозиционого блока 
в парламенте Александр Вилкул.

– Я много раз говорил, что 
должна быть проведена деполи-
тизация правоохранительной си-
стемы. Пока у нас генпрокурату-
ру назначает одна политическая 
сила – "БПП", полицию – другая 
политическая сила, "Народный 
фронт", НАБУ вообще одно из 
западных посольств назначает – 
будут происходить конфликты 
между ними и силовики вместо 
того, чтобы бороться с преступ-
ностью и коррупцией, будут 
задействованы в политических 
и бизнесовых разборках власти 
и войне между собой, – сказал он.

Вилкул убежден, что "необ-
ходимо вернуть в правоохра-
нительную систему професси-
оналов, которые действительно 
будут эффективно бороться 
с преступностью, эффективно 
бороться с коррупцией, а не 
выполнять только заказы и ука-
зания тех людей, которые их 
назначили".

На своей странице в Facebook 
Вилкул написал: «Чтобы эффек-
тивно бороться с криминалом, 
необходимо отменить эту огуль-
ную люстрацию.

Десятки тысяч специалистов, 
которые были экспертами в ро-
зыске, имели сеть информаторов 
и колоссальный опыт, просто 
выгнали на улицу. Многие сами 
ушли из-за прессинга.

Если человек в чем-то виновен, 
то он должен отвечать за свои не-
законные действия по решению 
суда. Если нет – дать ему возмож-
ность делать свою работу».

Он подчеркнул: «Надо остано-
вить превращение Украины в по-
лицейское государство, в котором 
правоохранители обслуживают 
власть, а не защищают людей».

Ранее Вилкул сообщил о ко-
лоссальном росте давления на 
предпринимателей – в 2017 году 
правоохранительными органа-
ми сделано 257 744 ходатайства 

о временном доступе к доку-
ментам и вещам, а ходатайств 
об обысках – 118 884. Это в 45 раз 
больше, чем в 2012 году. Прибли-
зительно 85% ходатайств удовлет-
воряется судами.

«Увеличение количества про-
верок никак не улучшило рас-
крытие преступлений, но стало 

инструментом тотального давле-
ния на предпринимателей.

Необходимо незамедлительно 
принимать наши законы по под-
держке промышленности и эко-
номики, созданию новых рабочих 
мест, защите предпринимателей, 
прекращению беспредела силови-
ков», – подчеркнул Вилкул.

Алла Герман

Журналісти «20 хви-
лин» продовжують 
моніторити декла-
рації житомирських 
можновладців. Цього 
разу під наш «приціл» 
потрапив заступник 
міського голови Сер-
гій Кондратюк.

Згідно з декларацією заступ-
ника Житомирського міського 
голови з питань діяльності ви-
конавчих органів ради Сергія 
Кондратюка, зарплата чиновни-
ка за основним місцем роботи 
у 2017 році становила 232 тис. 
638 грн. Крім того, він отри-
мав подарунок від профспілки 
міськради – 400 грн. Свою де-
кларацію за 2017 рік Сергій Кон-
дратюк оприлюднив 20 березня 
2018 року.

Також заступник міського 
голови має рахунки у трьох 
банківських установах, загаль-

на сума яких становить 779 тис. 
2 грн, отримав процентів від сво-
їх вкладів – 88 тисяч 622 гривні.

Щодо об`єктів нерухомос-
ті, то у власності чиновника – 
квартира та гараж у Житомирі. 
Вони придбані у 1997 році, за-
гальна вартість за останньою 
оцінкою – 12 тис. 190 грн. Та-
кож чиновник володіє садовим 
(дачним) будинком із землею 
у Березівці Житомирського 
району. Серед рухомого майна 
декларує легковий автомобіль 
«Daewoo Lanoc D4LM500» вар-
тістю 36 тис. 500 грн.

Згідно з інформацією, на-
веденою в декларації, дружина 
Сергія Кондратюка є кінцевим 
бенефіціарним власником 
(контролером) ТОВ «Енергос-
тандарт».

Дохід Євгенії Кондратюк від 
зайняття підприємницькою ді-
яльністю склав 557 тис. 26 грн, 
процентів – 31 тис. 24 грн, також 
жінка має банківський рахунок 
у розмірі 490 тис. 513 грн. Серед 
об'єктів цінного рухомого май-
на у власності Євгенії Кондра-
тюк – автомобіль марки «Suzuki 
New Grand Vitara» вартістю 

199 тис. грн, право керування 
яким вона передала чоловіко-
ві – Сергію Кондратюку. Згідно 
з декларацією, житла у власності 
Євгенії Михайлівни немає, а про-
писана вона у житомирській 
квартирі чоловіка.

Нагадаємо, з 2016 по 2017 
роки Сергій Кондратюк пра-
цював начальником управління 
Державного архітектурно-буді-
вельного контролю Житомир-
ської міської ради. А з 10 листо-
пада 2017 року обіймає посаду 
заступника міського голови Жи-
томирської міської ради.

Житомирська об-
ласть вперше посіла 4 
загальне рейтингове 
місце серед областей 
України за соціально-
економічними показни-
ками 2017 року.

Про це повідомляє департамент 
економічного розвитку, торгівлі та 
міжнародного співробітництва ОДА 
з посиланням на результати моніто-
рингу соціально-економічного роз-
витку регіонів, який проведено Мі-
ністерством регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України.
За рік Житомирщина піднялась 

з 11 місця за показниками 2016 року 
на 7 позицій вверх, на 4 місце.

«Будуємо нову Житомирщину, 
втілюємо нові проекти, орієнтовані 
на населення програми. Ми на пра-
вильному шляху – і це підтверджу-
ють рейтинги області за ключовими 
напрямками», – зазначив голова ОДА 
Ігор Гундич.

Рейтинги області за ключовими 
напрямками:

• «Індекс промислової продукції» 
складає 109,5% (збільшився на 3,8% 
відповідно до 2016 року) – 4 місце;

• «Індекс обсягу сільськогоспо-
дарського виробництва» складає 

105,2% – 4 місце;
• «Індекс будівельної продукції» 

складає 142,4% (збільшився на 3,4% 
відповідно до 2016 року) – 4 місце.

Крім цього, Житомирська область 
за підсумками 2017 року зайняла:

• 5 місце за напрямком «Віднов-
лювальна енергетика та енергоефек-
тивність» – +1 позиція до 2016 року;

• 8 місце за напрямком «Фінан-
сова самодостатність» – +12 позицій 
до показників 2016 року;

• 8 місце за напрямком «Ефек-
тивність ринку праці» – +1 позиція 
до показників 2016 року;

• 12 місце за напрямком «Розви-
ток інфраструктури» – +6 позицій до 
показників 2016 року.

Вилкул: В Украине необходимо деполитизировать 
правоохранительную систему

Родина заступника міського голови Сергія Кондратюка 
має на рахунках близько 1 млн 300 тис. грн

Житомирщина – на 4-му місці у рейтингу соціально-
економічного розвитку України за 2017 рік
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Ольга Сідлецька

Тепло не за горами. Тож 
журналісти «20 хвилин» пі-
дібрали для вас найцікавіші 
заходи, які варто відвідати 
у квітні.

28 квітня Вінниця побіжить
Центральними вулицями Вінниці пройде 

напівмарафон. Організатори називають це 
дійство справжнім святом бігу, здоров’я та 
спортивного духу і запрошують долучитися 
28 квітня об 11.00 на площі біля Книжки.

Забіги пройдуть на трьох дистанціях:
• 2 км – масовий забіг для всіх бажаючих, 

незалежно від віку та фізичної підготовки.
• 10 км – для всіх бажаючих. Обираючи цю 

дистацію, учасники віком до 16 років мають 
принести письмову згоду батьків.

• 21 км – старт в рамках офіційного чемпі-
онату України з напівмарафону. Обов̀язкова 
попередня реєстрація. Учасникам видаються 
номери з електронними чіпами.

Призові місця на дистанціях 21 км та 10 км 
будуть відзначені грошовими винагородами 
(окремо серед жінок і чоловіків).

Усі учасники, які фінішують на дис-

танції 10 та 21 км, отримають медалі. За-
реєструватися на участь у напівмарафоні 
можна до 23:00 25 квітня.

Dream Handmade Festival
Якщо ви захоплюєтеся хендмейдом, 

тоді вам на Dream Handmade Festival, який 
відбудеться 31 березня – 1 квітня у Львові. 
Місце проведення – Палац мистецтв (вули-
ця Коперника, 17),

На ярмарку можна буде придбати не лише 

ексклюзивні товари ручної роботи, а й матері-
али для творчості. Крім локацій з хендмейд-
виробами, на фестивалі будуть розважальні 
зони та місця відпочинку. Також організатори 
підготували цікаві майстер-класи, семінари, 
лекції, а також конкурси з подарунками.

Організатори повідомляють, що вхід на 
захід безкоштовний у разі попередньої реє-
страції на сайті.

Гуморина 2018 у Одесі
Місце сміху залишається незмінним ось 

уже 45 років. Cонячна Одеса, за якою міцно 
закріпився статус столиці гумору, цьогоріч 
знову запрошує жителів і гостей міста на 
яскравий, феєричний, неповторний і най-
веселіший фестиваль – «Гуморина». Протягом 
двох днів – 31 березня та 1 квітня – місто буде 
сповнене яскравими барвами, чудернацькими 
костюмами, веселим сміхом, морем посмішок, 
музикою та танцями. Як зазначають організа-

тори, традиційно у межах цього святкування 
відбудеться Парад гумору та фестиваль клоу-
нів та мімів «Комедіада». Поласувати смачнень-
ким можна буде на «Фестивалі їжі», придбати 
презенти на «Ярмарку сувенірів», а розважити 
дітей у «Місті дитинства». Місце проведення – 
Міський сад, Одеса. Вхід – вільний.

У межах цьогорічного одеського фестива-
лю сміху на вас чекає святкова карнавальна 
хода, яка розпочнеться 1 квітня о 12:00 на 
Соборній площі та пройде через вулицю 

Дерибасівську і Думську площу. У ній ві-
зьмуть участь міми, клоуни, музиканти, 
танцюристи, живі скульптури тощо. Парад 
дуже яскравий, галасливий і завжди збирає 
навколо себе велику кількість глядачів. На 
сьомий Міжнародний фестиваль клоунів та 
мімів «Комедіада» приїдуть учасники з Біло-
русі, Угорщини, Ізраїлю, Іспанії, Молдови, 
Польщі, Румунії, Франції. Також приїдуть 
відомі артисти і продюсери з Австрії, Бельгії, 
Німеччини, Італії, Монако, Японії.

ФЕСТИ КВІТНЯ: сміємося  
в Одесі, вчимося хендмейду 
у Львові, біжимо у Вінниці
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Чи варто українцям 
боятися монетизації пільг?

Наймолодший ді-джей України 
зробила мікс з пісні Олега Винника

У березні країну 
схвилювала новина 
про монетизацію 
пільг у громадському 
транспорті.

Частина громадян злякалась, 
що безкоштовний проїзд начебто 
скасували, інші обурились чутці 
про норму у лише 30 пільгових 
поїздок на місяць. Що насправді 
передбачає монетизація соці-
альних пільг, з’ясували експерти 
Центру громадського моніторин-
гу та контролю.

Гроші замість 
безкоштовного проїзду

Відповідно до рішення Кабмі-
ну, з травня цього року пасажи-
ри пільгових категорій замість 
безкоштовних поїздок зможуть 
отримувати відповідну суму 
«живими» грошима. Рішення про 
перехід на грошові розрахунки за 
пільги прийматимуть винятково 
місцеві органи влади на рівні об-
ласних рад. Обсяг виплати визна-
чатиметься множенням середньої 
вартості проїзду у населеному 
пункті на кількість поїздок. Міс-
цева влада може встановлювати 
будь-яку кількість безкоштовних 
поїздок, головне – не менше со-
ціальної норми.

«Жодних обмежень у «30 по-
їздок на місяць» уряд не затвер-
джував. Це дезінформація, яка 
активно крутилася в ЗМІ. Уряд 
затвердив мінімальну соціальну 
норму. Це гарантія, нижче якої 
місцевий орган влади не має права 
розраховувати монетизовану ви-
плату пільговику», – пояснює віце-
прем'єр-міністр Павло Розенко.

Важливо розуміти, що на міс-
цях можуть вирішити залишити 
стару систему – коли пільговики 
користуються громадським тран-
спортом безкоштовно. Проте, за 
задумом уряду, зиск від монети-
зації повинні отримати і пільго-
вики, і перевізники.

Власне, перевізники часто 
скаржаться на те, що місцеві 
бюджети не компенсують їм 
пільгових пасажирів. Так, у КП 
«Київпастранс» зауважують, 
що за 2017 рік на безкоштовний 
проїзд витратили понад 990 млн 
гривень. Монетизація пільг до-
поможе виправити ситуацію, 
адже за кожного пасажира пе-
ревізник отримуватиме гроші. 
Це дозволить уникнути ситуацій, 
коли водії не зупиняють автобуси 
або ж виганяють пільговиків із 
транспорту.

«Це дозволить мати більш чіт-
ку картину пільговиків і більш 
прозору картину щодо обороту 
коштів і виручки в цілому», – за-
значає спікер комунального під-
приємства Марина Загородько.

Монетизація може бути ви-
гідною для сільських жителів, які 
громадським транспортом майже 
не користуються і можуть замість 
невідчутної пільги отримати ре-
альні гроші.

«Пенсіонер, ветеран чи інва-
лід, який проживає у селі, має 
номінальну можливість їхати без-
коштовно у міському транспорті, 
але для нього ця послуга фак-
тично неактуальна. Йому краще 
отримувати певні кошти і ними 
розпоряджатися на свій розсуд, 
у залежності від своїх витрат» – 
зазначає голова Комітету еконо-
містів України Андрій Новак.

Водночас експерти не виклю-
чають, що монетизація пільгового 

проїзду може спричинити неза-
доволення у громадян. Оскільки 
зараз в Україні немає ліміту для 
пільгового проїзду у транспорті, 
і деякі пасажири зловживають 
цим. Пільговики їздять без будь-
яких обмежень, а після монети-
зації отримуватимуть фіксовану 
суму і за додаткові поїздки пови-
нні будуть сплачувати з власної 
кишені. Проте, на думку аналіти-
ка Інституту економічних дослі-
джень і політичних консультацій 
Олександри Бетлій, сприйняття 
реформи насамперед залежить 
від того, як у містах її реалізо-
вуватимуть, адже спроможність 
у регіонів різна. З цією думкою 
погоджується заступник керівни-
ка Стратегічної групи радників 
з підтримки реформ Павло Кухта.

«Транспорт – це взагалі пара-
фія місцевих органів влади. Це 
питання має вирішуватися ін-
дивідуально для кожного міста, 
залежно від того, які в нього є ре-
сурси і який транспорт потрібен. 
Наприклад, ситуація у Кривому 
Розі, протяжність якого понад 
100 км, і ситуація у Львові може 
дещо відрізнятися», – зауважує 
він.

Прозорі субсидії
Крім транспорту, система 

монетизації має запрацювати 
у сфері комунальних послуг. 
Так, з січня стартували виплати 
субсидій «живими» грошима 
на рівні підприємств-надавачів 
послуг. За словами міністра со-
ціальної політики Андрія Реви, 
комунальні підприємства тепер 
отримують з бюджету гроші за 
субсидію і розраховуються ними 
з постачальниками енергоносіїв. 
Крім того, нарахування субсидій 
відбувається за фактично спожи-

ті ресурси, а не за соціальними 
нормами, як раніше. За словами 
міністра, такий механізм пови-
нен усунути зловживання під час 
розрахунків.

Власне, це лише перший етап 
переходу до готівкових розра-
хунків за субсидіями. На друго-
му етапі уряд планує створити 
єдиний реєстр субсидіантів та 
перевірити їх доходи. За словами 
експертів, верифікація тих, хто 
отримує субсидії, має ключове 
значення для прозорості та адрес-
ності грошової допомоги. Адже 
іноді ситуації із пільгами дохо-
дять до абсурду. Так, під час від-
відин Київського політехнічного 
інституту імені Ігоря Сікорського 
глава держави Петро Порошенко 
розповів, що бачив дивне оголо-
шення, коли за 2 тисячі доларів 
здавалася 4-кімнатна квартира 
на Хрещатику і при цьому була 
оформлена субсидія.

«Хіба ми для цих цілей за-
проваджуємо субсидії? Хіба не 

треба нарешті зробити верифі-
кацію і навести порядок. Нехай 
я зараз кажу непопулярне, але 
це чесна розмова з людьми – суб-
сидії передбачені для тих, хто є 
найменш захищеним і хто не має 
грошей сплачувати чесну ціну», – 
підкреслив глава держави.

За прогнозами уряду, єдина 
база субсидіантів повинна за-
працювати до початку опалю-
вального сезону 2018–2019 років. 
Фінальний етап монетизації на 
рівні споживача повинен розпо-
чатись із січня наступного року, 
коли українці зможуть отриму-
вати субсидії у вигляді грошей на 
свої персональні рахунки.

Власне, неважливо, чи йдеться 
про транспорт чи комунальні по-
слуги. Ідея монетизації соціаль-
них пільг – це перехід до ефектив-
ного використання бюджетних 
коштів та допомоги саме тим, хто 
цього потребує.

Матеріал Центру громадсько-
го моніторингу та контролю

Наймолодший 
ді-джей Украї-
ни – 10-річна Юліана 
Попович з Рівно-
го – зміксувала круту 
діп-хауз-композицію 
з піснею Олега  
Винника.

Свій новий твір вона пред-
ставить на телеканалі «Інтер» 
у неділю, 1 квітня о 18.00 у про-

грамі «Крутіше всіх». Юліана 
грає та пише музику для фор-
тепіано, а також захоплюється 
музикою у стилі хаус.

Медалі «Крутіше всіх» отри-
мають і інші учасники програ-
ми. Україну здивують три юні 
дресирувальниці з Хмельниць-
кого: Єва (4 роки), Влада (9 років) 
і Софія (12 років) Главацькі рос-
туть в цирковій сім'ї і вже вмі-
ють дресирувати собак. У їхньої 
трупи є верблюди, коні, бики, 
яки, корови і коні.

Ще  од и н  у час н и к  п р о -

грами – 10-річний харківянин 
Вадим Тульчевський – завжди 
носить з собою блокнот і олі-
вець. Всі ідеї, які виникають 
навіть у маршрутці, хлопець 
замальовує. А одна з картин 
йому наснилась – птиця щастя 
і дівчина, яка її ловить.

Свої таланти також покажуть 
8-річний майстер трюків на ба-
туті Андрій Кучеренко з Одеси; 
4-річний астроном Захар Заха-
ренков (Київ), який знає все про 
характер марсіан; наймолодша 
чемпіонка України з черлідин-

гу – 5-річна Юстиніана Муха зі 
Львова; 11-річниа майстер ско-
ромовок Марія Аглоткова (Київ).

Минулої неділі, 25 березня 
медаль «Крутіше всіх» отрима-
ла 8-річна харків'янка Поліна 
Корнієнко, чемпіонка України 
і світу зі спорту на пілоні. Також 
Україна здивувала 9-річна Вікто-
рія Маричева – дівчинка-магніт 
з Тростянця Сумської області, 
до якої липнуть вилки, ложки 
і навіть праски. Сумську область 
також представив 10-річний зна-
вець зброї Дмитро Рибницький.

Наймолодшим учасником 
випуску став 5-річний Дарій Па-
пета з Києва. Він з'явився в студії 
з десятком змій різного розміру 
і отруйності. Свої вміння пока-
зала 9-річна Єлизавета Баранова 
з Києва разом зі своїм конем. Тріо 
зі столиці – Павло Гавриченко, Со-
фія Малюга і Ксенія Наумова – 
здивували глядачів унікальними 
трюками на скакалці.

Не пропустіть новий випуск 
«Крутіше всіх» –  цієї неділі, 
1 квітня, о 18:00 на телеканалі 
«Інтер».
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Маркетологи та айтішники 
замість слюсарів?  
Як змінюється профосвіта?

Нещодавно Каб-
мін розширив 
перелік професій 
загальнодержавного 
значення. До списку 
додатково потрапи-
ли ще 6 спеціальнос-
тей, і тепер їх 25.

Серед них не лише слюса-
рі, фрезерувальники і токарі, 
а й живописці, бджолярі та 
виноградарі. Держава оплачу-
ватиме навчання дітей за цими 
напрямками у професійно-тех-
нічних закладах. Чи зможе сис-
тема профтехосвіти в Україні 
забезпечити якісну підготовку 
конкурентоспроможних спеці-
алістів і які зміни відбуваються 
в галузі, проаналізували екс-
перти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Освіта місцевим коштом
За даними рекрутингових 

агентств, на ринку праці Укра-
їни спостерігається парадок-
сальна тенденція: попит на фа-
хівців технічних та робітничих 
спеціальностей залишається 
стабільно високим, однак за-
довольнити його українські 
училища, ліцеї та коледжі 
не можуть. На думку освітян, 
одна з причин – у низькому 
рівні підготовки, який надають 
професійно-технічні навчальні 
заклади (ПТНЗ).

«Треба розуміти, що всі 
вони були створені в радян-
ські часи та були прив’язані до 
заводів та фабрик, яких зараз 
нема. Та мережа не відповідає 
сьогоднішнім проблемам. Крім 
того, значна кількість профе-
сійно-технічних закладів має 
менше 200 учнів», – зазначає 
екс-міністр освіти, професор 
Сергій Квіт.

Ще одна причина криється 
у невідповідності програм на-
вчання до вимог працедавців 
та сучасної економіки. Ще три 
роки тому Президент України 
Петро Порошенко наголошував 
на важливості реформування 
професійно-технічної освіти 
та приведенні ї ї до сучасних 
потреб ринку праці. Щоб по-
долати цей розрив, у 2016 році 
заклади профтехосвіти (ПТО) 
почали передавати місцевим 
громадам. Це було зробле-
но для того, щоб вони могли 
оптимізувати мережу училищ 

з урахуванням особливостей 
свого регіону.

«На місцях краще знають, 
які професії більш важливі 
для даного регіону. Важливо, 
щоб підготовка кваліфікованих 
кадрів була більш орієнтова-
ною на регіони», – зазначила 
заступник директора департа-
менту професійної освіти МОН 
Катерина Мірошниченко.

Однак на місцях виявилися 
неготовими до перетворень, на-
самперед – фінансово. У біль-
шості закладів ПТО виникли 
затримки з виплатами зарплат 
та стипендій, а також з’явилися 
проблеми з оплатою комуналь-

них послуг. Країною прокоти-
лася хвиля протестних акцій 
учнів та педагогів ПТНЗ.

«Тільки через кілька міся-
ців у місцевих бюджетах стали 
з'являтися гроші на фінансуван-
ня цих закладів. Їх лихоманило 
цілий рік», – зауважує заступ-
ник голови профспілки пра-
цівників освіти і науки України 
Сергій Романюк.

Тоді для підтримки профте-
хосвіти Верховна Рада ухвалила 
зміни, за якими ПТНЗ отри-
мали кілька джерел фінансу-
вання. Держава оплачує на-
вчання дітей, які здобувають 
повну загальну середню освіту 
в стінах училищ. У 2018 році 
на це закладено 892 млн грн 
в рамках освітньої субвенції. 
Також державний бюджет 
покриває здобуття освіти за 
спеціальностями загально -
державного значення у розмірі 
119,6 млн грн. Окрім цього, за-
клади ПТО отримують кошти 
на модернізацію матеріально-

технічної бази. За даними Каб-
міну, у 2018 році для цих цілей 
асигнували вдвічі більшу суму, 
ніж торік, а саме – 100 млн грн. 
Решту видатків фінансують 
місцеві громади з бюджетів 
областей та обласних центрів. 
У МОН наголосили, що аналіз 
місцевих бюджетів, проведений 
Міністерством фінансів Украї-
ни, доводить, що місцеві органи 
влади спроможні утримувати 
заклади професійно-техніч-
ної освіти, окрім поодиноких 
винятків. Керівники ПТО під-
тверджують, що нова схема 
може бути дієвішою за попе-
редню у разі діалогу з владою 

та правильного перерозподілу 
видатків і прибутків місцевого 
бюджету. Так, за словами ди-
ректора Харківського професій-
ного ліцею будівництва і кому-
нального господарства Миколи 
Лисенка, після передачі за-
кладу громаді «фінансування 
з міського бюджету проходить 
надійніше і краще». Директор 
каже, що коштів достатньо, 
щоб проводити ремонт, вчасно 
виплачувати зарплати і стипен-
дії та задовольняти всі супутні 
потреби ліцею.

Ближче до ринку праці
У Міносвіти визнають, що 

на сьогодні однією з нагальних 
проблем профтехосвіти є не-
задовільний матеріально-тех-
нічний стан училищ та вироб-
ничих майстерень. Зношення 
обладнання подекуди сягає 60–
100%. Щоб прискорити процес 
оновлення професійної освіти, 
у міністерстві провадять курс 
на оптимізацію мережі ПТНЗ. 

З цією метою невеликі учили-
ща з кількістю учнів менше 300 
осіб об’єднують з більшими за-
кладами того ж профілю. Такі 
нововведення викликали нову 
хвилю побоювань та запитань 
у працівників ПТО.

«Процес рухається дово-
лі складно. Однак уже зараз 
ми передали повноваження 
з управління закладами на 
місця. Лише протягом 2017 
року 48 закладів професійної 
освіти приєднано до потужні-
ших. Але ми маємо підійти до 
цього процесу системніше, – 
пояснила очільниця МОН. – 
Наше бажання – не закривати 
заклади, а збільшувати, консо-
лідувати їх».

Лілія Гриневич також під-
креслила, що всі приміщення, 
зокрема і гуртожитки, у ході 
оптимізації будуть збережені й 
використані за призначенням, 
кількість учнів і матеріально-
технічна база також зберіга-
ються. За наказом МОН при 
об’єднаних училищах органі-
зовують навчально-практичні 
центри, можливостями яких 
можуть користуватися відразу 
кілька закладів. Такий центр 
отримує 330–600 тис. грн з бю-
джету на закупівлю сучасного 
обладнання та устаткування, 
що дозволяє підняти якість 
підготовки учнів на новий 
щабель.

Разом із модернізацією 
триває і процес осучаснення 
програм навчання. Зменшува-
ти розрив між ринком праці 
та змістом навчання в деяких 
областях почали спільно з най-
більшими працедавцями. На 

думку підприємців, потрібно 
розвивати напрями профпід-
готовки, які є найбільш пер-
спективними не лише в Україні, 
а й у світі. Так, на думку гене-
рального директора одеської 
IT-компанії Keep Solid Василя 
Іванова, училища можуть взя-
ти на себе навчання фахівців із 
програмного забезпечення для 
Windows та MacOS. На сьогодні 
цим займаються різного роду 
курси та онлайн-платформи.

«Ми можемо і хочемо бра-
ти учнів на практику. Нам 
потрібні розробники, нам по-
трібні тестувальники. Я не знаю 
жодного закладу в Одесі, який 
готує гарного ІТ-маркетолога, 
а вони нам конче потрібні», – 
пояснює Василь Іванов.

У Львові вже опановують но-
вий шлях. У цьому році на базі 
Львівського вищого професій-
ного училища інформаційно-
комп’ютерних технологій від-
крили навчально-практичний 
центр ІТ-технологій.

За даними Профспілки 
працівників освіти і науки 
України, сьогодні лише 20% 
випускників українських шкіл 
обирають навчання у профте-
хучилищах, натомість у деяких 
країнах ЄС цей показник сягає 
40–70%. На думку експертів, 
якщо систему українських 
ПТНЗ вдасться переорієнтува-
ти на потреби ринку, то це до-
зволить підвищити престиж-
ність профосвіти і збільшить 
притік молоді до училищ до 
рівня європейських країн.

Матеріал Центру 
громадського моніторингу 

та контролю
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1. РОБОТА 
1.1. Пропоную 

•	 Автомеханик с	опытом	работы	требуется	на	предприятие.	

0661666972,0674125548

• АВТОХОЛОДИЛЬЩИК, АВТОСЛЮСАР ПО РЕМОНТУ ВАН-

ТАЖНИХ АВТО! РОБОТА В КИЄВІ. ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. 

ДОСВІД РОБОТИ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0673444243

• БАЗА (ОВОЧІВНИЦТВО) ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ РОБІТНИКІВ. 

М. ДНІПРО. ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. 

0673571503,0958097353

•	 Бригада мулярів,	м.Буча,	Київська	обл.,	житло	надається	

безкоштовно.	0671454799,0666413684.

•	 В зв`язку	з	розширенням	компанії	потрібні	люди	в	офіс.	Вік	

необмежений.	Успішним	працівникам	надаються	безкоштовні	

путівки	за	кордон.	(дзвонити	в	будь-який	день).	0937539585

ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, З/П ДОГОВІРНА, 
Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ДЗВОНИТИ З 09.00 ДО 17.00. 
0981517788,0981517798СЕРГІІЙ

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО 
УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 20 000 ДО 30 000 ГРН. 
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767

ВОДІЇВ КАТ С,Е. З/П ВІД 15000ГРН, - АВТОСЛЮСАРІВ 
(ВАХТА), З/П 6000ГРН НА ПП "УКРТРАНС" КИЇВСЬКА 
ОБЛ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНЕ 
ПРОЖИВАННЯ. ВЧАСНА З/П. 0504469849МАРГАРИТА-
ВОЛОДИМИРІВНА

ЗАТОЧНИК ПИЛ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД. 
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. 0683473371

•	 Инженер по	технике	безопасности	с	опытом	работы	тре-

буется	на	предприятие.	0661666972,0674125548

•	 Инженер с	опытом	работы	требуется	на	предприятие.	

0661666972,0674125548

•	 Инженер-конструктор с	опытом	работы	требуется	на	

предприятие.	0661666972,0674125548

•	 Київській охоронній	фірмі	потрібні	охоронці	 ,	жін-

ки	та	чоловіки.Вахта	15/15,	21/7.Соц.пакет,зарплата	

своєчасно,безкоштовне	проживання.	0676073773

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

МАШИНИСТ-ОПЕРАТОР АВТОБЕТОНОНАСОСА С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ ОТ 2-Х ЛЕТ. З/П 800 ГРН/ ДЕНЬ. ВАХТОВЫЙ 
МЕТОД. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. РАБОТА В Г. КИЕВ. 
0961148444

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

МОДЕЛИ НУЖНЫ НА ПОСТОЯН. ОСНОВЕ В САЛОН 
КРАСОТЫ " ИРМА" НА БЕСПЛАТ. СТРИЖКИ (ЖЕН., 
МУЖ., ДЕТСКИЕ). ПРЕДВАР. ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО. КИЕВСКАЯ 108. ОРИЕНТИР ИРЛАНДСКИЙ ПАБ. 
0686061541,0930739760

•	 На роботу	в	Польщу	потрібні	Ч/Ж	(зварювальники,	елек-
трики,	будівельники,	різноробочі,	швачки,	покоївки).	Сімейні	
пари.	З/П	від	12000	грн.	НаказМСПУ-286-24.02.17р.	http://
rabota-europa.com.ua/	0995278328

НА РОБОТУ ПОТРІБНИЙ СЛЮСАР ТА АВТОКРАНІВНИК 
0977912897 ЛЕОНІД

ОФІЦІАНТ В SOVA LOFT BAR (ВУЛ. Б.ТЕНА, 12А). Г/Р 
ГНУЧКИЙ І ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО - ПІВ ДНЯ 
(МОЖЛИВО ДЛЯ СТУДЕНТІВ), 2/3 ДНЯ, 1/1 ТИЖДЕНЬ. 
З/П ДОГОВІРНА (ЗАЛЕЖИТЬ ВІД К-СТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ 
ГОДИН). 0679962235

ОФІЦІАНТИ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ В КАФЕ. ХОРОШІ УМОВИ 
ПРАЦІ. ВСІ ДЕТАЛІ ПО 0678828046КАТЕРИНАПЕРТІВНА

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

• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА 

ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 15/15, 30/15, 

ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО, 

ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ, КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ 

ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261010,0972261010
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ОХОРОНЦІ ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. ВАХТА 4/4, 7/7, 15/15. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 4000-8000 ГРН. ПРОЖИВАННЯ 
БЕЗКОШТОВНЕ. ДЕТАЛІ ЗА 0672096617,0674789020

•	 Персонал для	прибирання	торгово-розважальних	центрів	
терміново	в	Київ	.	Допомога	з	житлом.	Прямий	роботодавець.	
З/П	5500	-	7500	грн.	0631001956,0679376743

ПИЛОРАМЩИК НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД. 
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. 0683473371

ПОДБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЮ. РАБОТА В ОФИСЕ 
3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ. ДОХОД ДО 5 000 ГРН + ПРЕМИИ. 
ОБУЧАЕМ. 0988219246;0631326288

ПРАЦІВНИКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ, БУДІВЕЛЬНИ-
КИ ДЛЯ ДРІБНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. РОБОТА 50 КМ ВІД 
КИЄВА. ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН. 0676567098

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ПОТРІБНА В САЛОН КРАСИ. Г/Р 3 ДНЯ 
В ТИЖДЕНЬ З 12:00 ДО 21:00. З/П ЗА 13 ДНІВ-2500ГРН. 
ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА 8(ЦЕНТР МІСТА), 0938110109

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ИЗРАИЛЬ ПО РАБОЧЕЙ ВИЗЕ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН. ЛИВИЯ: ВРАЧЕЙ И СР. МЕД.ПЕРСО-
НАЛА. ИТАЛИЯ С/П, ЖЕНЩИНЫ. ЛИТВА: СТРОИТЕЛИ, 
СВАРЩИКИ, ТРАКТОРИСТ. СРОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗА-
ГРАНПАСПОРТА. ЛИЦ. МСПУ АВ № 585042. 0672326904

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН. ЗП ВІД 5000 ГРН., 10 ВИХІДНИХ НА 
МІСЯЦЬ. 0989592526

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄВИХ СИ-
ТУАЦІЙ. КВАЛІФІКОВАНА ДОПОМОГА, КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА 
ЗАХИСТ В ПИТАННЯХ І ПРОБЛЕМАХ: СІМ`Ї, ДІТЕЙ, ШЛЮ-
БУ, КОХАННЯ, САМОТНОСТІ, БІЗНЕСУ. ВЕЛИКИЙ ДОСВІД 
РОБОТИ НА ВІДСТАНІ. 0673038478

•	 Работа в	Польше,	Литве.	Все	затраты	в	кредит.	Большой	
выбор	вакансий.	З/п	от	18	000	грн.	Бесплатное	прожива-
ние.	Лиц.	серия	АЕ	№460927	от	25.11.2014г.	0937550595	,	
0677550595,0667550595

•	 Разнорабочие, инструментальщики	 требуются	 в	
г.Житомир.	З/п	по	согласованию.	0975171263

•	 Регіон. дистриб`ютор	франц.ароматів	Fleur	parfum	за	
легко	продаваємими	укр.цінами.	Високий	заробіток,	віль-
ний	графік,	колекція	з	75	видів	ж/ч	запахів.	Повна/часткова	
зайнятість	для	енергійних,	ініціативних	і	професіоналів.	
0990140026;0989489508

РЕЗЧИКИ(-ЦИ) ГРИБОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ВАХТОВЫЙ 
МЕТОД. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ОТ 5000 ГРН. 0630362702

РОБІТНИКИ НА МОНОЛІТНЕ БУДІВНИЦТВО В КОМПА-
НІЮ ПАТ ЗЗБК ІМ. С. КОВАЛЬСЬКОЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦПАКЕТ. НАДАЄМО ЖИТЛО. 
0442390784,0503863138

РОБОТА В УГОРЩИНІ. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ОФОРМ-
ЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. З/П 
15000-25000 ГРН. E-MAIL: WORK.ALEH@GMAIL.COM. 
0951131214,0662673528

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

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
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•	 2-х ком.кв.,	ул.Домбровского	4/10к	51/31/7	Ремонт,	
балкон,бойлер,кондиционер,	не	угл.	Цена	837	000,00	грн.	
0933833096

•	 2-х ком.кв.,	ул.Мануильского/Гагарина	5/5п	45/33/6	Ремонт,	
не	угловая,	Мпо.	Цена	702	000,00	грн.	0983100031

•	 2-х ком.кв.,	ул.Рыльского	3/5к	46/30/6	Балкон	и	окна-	МП,	
жил.сост,	колонка.	Цена	639900грн.	0983100031

•	 2-х ком.кв.,	ул.Шелушкова,	2/5кер	45/30/6,	Мпо,	столярка,	
А/О,	хор.жилое,	б/заст,	вагон,	не	угл,	мпо.	Цена	702	000,00	
грн.	0983100031

• ПРОДАМ  2-Х  КОМ.КВ.,  1/5  ЭТАЖЕЙ,  75М/0М/0М, 
Г.ЖИТОМИР, ЦЕНТР, УЛ.КОТОВСКОГО. ЦЕНА 585 106 ГРН. 
0977585504

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 
•	 3-х ком.кв	Хлебная	2/5к	55/6,	Под	ремонт,	все	перестен-
ки	снесены,	стяжки	нет,	торцевая,	цена	621000,00	грн.	
0983100031

•	 3-х ком.кв.,	ул.	Б.Бердичевская	5/5к	62/44/7,	Раздельные	
комнаты,	ремонт,	МПО,	неугловая	864000,00	грн.	0983100031

•	 3-х ком.кв.,	ул.Киевская	4/5	58/42/6,	Ремонт,	балкон,	
АО,	не	угловая,	двухсторонняя,МПО,	цена	715500,00	грн.	
0933833096

•	 3-х ком.кв.,	ул.Котовского	5/5к	61/40/8,	Чешка,	комнаты	
раздельные,	жилая,	 бойлер,	мпо,	 цена	756000	 грн.	
0983100031

•	 3-х ком.кв.,	ул.Хлебная	2/5к	55/39/6	Квартира	под	ремонт.	
Цена	621000грн.	0983100031

•	 3-х ком.квю	ул.Киевская	5/5к	58/41/6	Разделенние,	ремонт,	
мпо,	не	угл.	Цена	715	500,00	грн.	0983100031

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири 
•	 4-х ком.кв.,	пл.	Освобождения	7/9к	75/46/11,	Ремонт,	мпо,	
2бойлера,	конд.,	2б/заст.,	неугловая.	Цена	1	107	000,00	
грн.	0983100031

2.6. Продам Кімнати. Гуртожиток 
•	 Комната в	общеж	Л.Украинки	3/5к	18м	Блок	на	6	семей,	
мпо,	косметика,	бойлер.	Цена	216000	грн.	0983100031

2.8. Продам Будинки в передмісті 
•	 Дом с.Васильевка(24км)	1этаж	82/62/8,5,	4	комн.,	кухня,	
жилой,	газ/свет/колодец,	0,35	га,1989г.	Цена	540	000,00	
грн.	0983100031

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУ-
ШЕВСКИЙ Р-Н, С.ИВАНКОВ. ЦЕНА 200 000 ГРН. 0680025060

2.9. Продам Частина будинку 
•	 Ч/Д Глубочица	61/41/11	?	дома	З	комнаты,	хороший	ремонт,	
а/о,	встроенная	мебель,	свой	двор(5с.прив.земли).	цена	756	
000грн.	торг.	0983100031

2.12. Продам Ділянки в передмісті 
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИР-
СКАЯ ОБЛ., Г.НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ. ЦЕНА 53 619 ГРН. 
0976631420

•	 Участок Станишевка	15	соток	Приват.	Под	застройку,	
участок,	все	коммуникации	рядом	цена	216000грн.	торг.	
0983100031

•	 Участок Харитоновка	12соток	Приват.	Под	застройку,	
коммуникации	рядом,	5км	от	Коростышева.	Цена	135000грн.	
0983100031

2.14. Продам Комерційна 
• ПРОДАМ БАЗУ ОТДЫХА, ПАНСИОНАТ, 500М/0М/0М, ЗА-
КАРПАТСКАЯ ОБЛ., МЕЖГОРЬЕВСКИЙ Р-Н, С.ИЗКИ. ЦЕНА 2 
540 107 ГРН. 0685101979

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

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

3. АВТО 
3.2. Автомобілі. Продам 

• ВНЕДОРОЖНИК/КРОССОВЕР TOYOTA LAND CRUISER 100, 
2001 Г.В., СЕРЫЙ, 4.2 Л, 357 ТЫС.КМ. Г.ПОЛТАВА. ЦЕНА 486 
198 ГРН. ТОРГ 0674107007

•	 Продам двигатель	Д-245	30	Е2,	156.4л.с.,	после	капре-
монта,	новая	поршневая.	0676313635

•	 Робочі для	збирання	дерявяних	подонів,	пилорамщики,	се-
кретар	зп	8	000	грн.	Житло	надається.	0671361464,0993780617

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

•	 Слесарь-ремонтник требуется	 на	 предприятие.	
0661666972,0674125548

•	 Слесарь-сборщик требуется	 на	 производство.	
0661666972,0674125548

•	 С л ю с а р  т р е б у е т с я 	 н а 	 п р о и з в о д с т в о .	
0661666972,0674125548

•	 Спільно польсько-українська	агенція-воєводські	за-
прошення,	 візи	 польські,	 литовські,	 чеські.	 Робота-
Польща,Чехія,Німеччина,Швеція,	Естонія,	Литва.	Л.МТСПУ-
АВ547294-10.09.10.	0674550664,0996348031,0632154039

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

•	 Токарь с	опытом	работы	требуется	на	производство,	
висока	ЗП.	0661666972,0674125548

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ З КАТЕГО-
РІЄЮ С НА РОБОТУ В КИЇВ (ТЯГАЧ З ПРИЧЕПОМ; АВТО-
БЕТОНОЗМІШУВАЧ/МІКСЕР) ЗП ВІД 15 ТИС ГРН. ЖИТЛО 
БЕЗКОШТОВНО! СТАЖУВАННЯ, СТАБІЛЬНА РОБОТА. 
0954044923

•	 Требуются мед.работник(ца)	по	уходу	за	больными	и	
престарелыми	людьми	на	дому	и	в	больнице.	Проживание	
и	питание	за	счет	работодателя.	0660271662Татьяна

•	 Требуются мед.работник(ца)	по	уходу	за	больными	и	
престарелыми	людьми	на	дому	и	в	больнице.	Проживание	
и	питание	за	счет	работодателя.	0668464953.

2. НЕРУХОМІСТЬ 
2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	 1-но ком.кв.	Пр.Мира	4/9п	32/18/8	Мпо,	ремонт,	а/о,	встрен-
ная	кухня.	Цена	607	500	грн.	0983100031

•	 1-но ком.кв.,	ул.	Б.Тена	4/9п	32/18/7,5	Мпо,	Бойлер,	не	угло-
вая,	хорошее	состояние.	цена	526500грн.	торг.	0983100031

•	 1-но ком.кв.,	ул.Крошенская	2/9к	30/15/7,	Жилая,	встр.
мебель,	бойлер,	угол.	Цена	453600,00	грн.	0983100031

•	 1-но ком.кв.,	ул.Шелушкова/Домбровского	4/5п	32/18/6.	
Косметический	ремонт,	не	угловая,	мпо,	цена	507	600,00	
грн.	0983100031

• ПРОДАМ 1-НО КОМ.КВ., 2/3 ЭТАЖЕЙ, 30М/16М/6М, ЖИ-
ТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н, С.НОВОИВНИЦКОЕ, 
УЛ.ЛЕСНАЯ. ЦЕНА 158 730 ГРН. 0978569947

•	 Терміново продам	будинок!Закарпатська	обл.	Виногра-
дівський	р-н,	с.	Дротинці,	10х10,	світло,	вода,	газ	є,7	сот.	
біля	будинку.Ціна	договірна.	60960602597

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 
•	 2-х ком.	кв.	Пр.	Мира	2/5	п	45/30/6,	Комн.	разд.	с	ремонтом	
45/30/6,	балкон	застеклен,	не	угловая,	цена	580500,00	грн.	
0983100031

•	 2-х ком.	кв.	ул.Мануильского/Киевская	2/5п	46/30/6,	
Смежные	комнтаы,	жилое	состояние,	колонка,	не	угловая,	
цена	621000	грн.	0983100031

•	 2-х ком.кв.	пр.	Мира	4/5к	46/30/6,	Комн.разд(ремонт),	с/у	
разд.(без	рем),	неуловая,	цена	567000,00	грн.	0983100031

•	 2-х ком.кв.	ул.Киевская(Выставка),	3/9к	52/30/9.	Ремонт,	
бойлер,	конд.,	встр.мебель,	не	угл.	Цена	999	000,00	грн.	
0983100031

•	 2-х ком.кв.	ул.Огиенко	2/9к	42/25/7	Ремонт,	без	балкона,	
мпо,	бойлер,	комн.разд.	Цена	607	500,00	грн.	0983100031

•	 2-х ком.кв.	ул.Рыльского.	3/5к	45/30/6,	Мпо,	б/мпо,	колока,	
бутерброд.	Цена	675	000,00	грн.	0983100031

•	 2-х ком.кв.	ул.Чехова	3/5к	43/29/6	Мпо,	жилая,	вагон,	не	
угловая.	Цена	675	000,00	грн.	0983100031

•	 2-х ком.кв.,	Небесной	Сотни	4/5п	44/30/6,	Смежн.комн.,	
не	угловая	(детали	нужно	уточнить).	Цена	648000,00	грн.	
0983100031

•	 2-х ком.кв.,	ул.	Шелушкова/Домбровского	4/10к	52/31/8.	
Ремонт,	бойлер,	конд.,	встр.мебель,	не	угл.	Цена	810000,00	
грн.	0983100031

•	 2-х ком.кв.,	ул.	Шулушкова	3/5к	45/30/6,	Жилое	состоя-
ние,	колонка,	не	углова,	комнаты	-	вагон.	Цена	594000грн.	
0983100031

Тел.: (067) 368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник

www.Seedlings.at.ua
Продаємо бджоли

"Саджанці Житомирщини"
Вадим
В’ячеславович

реалізовує саджанці плодових дерев
В асортименті: районовані та морозостійкі саджанці яблунь, груш, слив, абрикосів, 
вишень, черешень, персиків, аличі гібридної.
Також є саджанці винограду, смородини, порички, агрусу, малини та троянд.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Також відправляємо перевізниками Нова Пошта та Укрпошта. 

e-mail: belyiy.dom@gmail.com

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

1.Буд. житл. заг.пл. 68.1 кв.м. з надвірними буд. і споруд. та земел. діл. пл. 0.10 
га К/№ 1810700000:01:019:0051 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров. 
Сосновського, 13. Дата торгів: 19.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №270657;

2.Земел. діл. пл. 0,1000 га, К/Н 1822081200:03:001:0237, за адресою: Житомир. обл., 
Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл. 179. Дата торгів: 19.04.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270529;

3.Комплекс нежитл. буд. заг.пл. 917,6 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. 
Баранівка, вул. Першотравенська,16-а та зем.діл. К/№ 1820600000:01:004:1227,182060
0000:01:004:1226,1820600000:01:004:1209

Дата торгів: 19.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270216;

ОГОЛОШЕННЯ 
Городська сільська рада оголошує конкурс на право 

оренди нерухомого майна ( земельна ділянка 0,80 га для 
риборозведення), що належить до комунальної власності 
територіальної громади с. Годиха. Додаткову інформацію 
про умови проведення конкурсу можна отримати в Годись-
кій с\ради за адресою: вул. Миру, 6, с. Годиха, Романівський 
р-н, Житомирська обл., 13016 Тел.: 9-62-42

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

від стаціонарних джерел
ТОВ «АКРІС ЛОГІСТИК» має намір отримати доповнення до дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря додатковими стаціонарними джерелами. 
Додаткові джерела викидів забруднюючих речовин знаходяться за адресою: Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, Станішівська сільрада, за межами населених пунктів 
комплекс будівель та споруд № 11. Додаткові джерела забруднення атмосферного 
повітря: робота двигунів внутрішнього згорання під час випробувань та технічного 
нагляду дорожніх транспортних засобів у діагностичній лабораторії. В атмосферне 
повітря викидаються: найбільш поширені забруднюючі речовини в кількості – 0,006 т/
рік, небезпечні забруднюючі речовини в кількості – 0,001 т/рік. Як виявив розрахунок 
забруднення атмосферного повітря - концентрації забруднюючих речовин у приземному 
шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмосферного повітря 
населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам, на всіх розрахункових 
точках та на житлових забудовах. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на 
викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської державної адміністрації. Громадські організації та окремі громадяни із 
зауваженнями  можуть звертатись до  Житомирської районної державної адміністрації 
на протязі 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті за адресою: 
м. Житомир, вул. Л. Українки, 1 або за тел. (0412) 42-47-03. Розробник обгрунтовуючих 
матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

• СЕДАН PEUGEOT 306 SEDAN, 1996 Г.В., ЗЕЛЕНЫЙ, 1.4 Л, 169 
ТЫС.КМ. Г.ТЕРНОПОЛЬ. ЦЕНА 68 733 ГРН. ТОРГ 0667686683

ТОВ ДІАСКУРІЯ - РЕГУЛЯРНІ МІЖНАРОДНІ АВТОБУСН 
РЕЙСИ УКРАЇНА-ГРЕЦІЯ-УКРАЇНА. ПРОДАЖ КИТКІВ. ДО-
СТАВКА БАГАЖУ. ЛІЦ. МТЗУ АГ 504929 ВІД 21.03.2011. 
0445216061WWW.ДИСКУРИЯЮ.TOP

3.3. Автомобілі. Куплю 
•	 Автовикуп будь-яких	марок,	в	робочому	стані,	(можливо,	
нерозмитнені),	до	2017	р.	0988605070.

•	 Викуп авто,	дорого,	в	робочому	стані,	(можливо,	неробочі).	
0678903718,0687801123

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС 
УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА 
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 
0962494994ЯРОСЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, 
ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, 
АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИ-
РОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 
0677459877, 0632439432,0687905005

•	 Куплю старовиннi	мотоцикли	та	запчастини	до	них:	М	
72,	М	61,	М	62,	К	750,	Дніпро	12,	16,	БМВ,	Харлей,	ДКВ,	
ТІЗ,	АВО,	усi	моделi	з	ведучими	колясками.	Самовивiз.	
0678874018,0669663546

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

• КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ІНОЗЕМНОГО В-ВА, ТРАКТОРИ МТЗ-80, 
-82, Т-25, ДОСТАВКА. (050)8462159,(098)6306600

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ 
РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, 
ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211,(097)4742272.

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

•	 Куплю процессор	от	цементовоза,	муковоза,	ассенизатора	
в	любом	состоянии.	0676313635

•	 Підтримаємо українського	виробника!	Універсальна	
пневматична	сівалка	УПС-8(6),	СУПН-8(6).	Культиватор	
КРН-5.6(4.2),	КСО-4,0.	Дискова	борона	АГ-2.1;	2.4;	2.7;	3.0.	
Після	кап.рем.Тодак-8,	СЗ-3.6	(5.4),	оприск.ОП,	жатка	КМС,	
др.	0677801439,0990556745

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯ-
КОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242613,(050)51585
85,(067)9040066

•	 С/г техніка	(Польща):	косарки	роторні,	гребки,	оприску-
вачі	навісні/причіпні,	плуги,	культиватори,	дискові	борони,	
фрези,	міжрядні	культиватори,	картоплесаджалки/копалки,	
розсіювачі	мін.добрив,інше.	Комплектуючі,	з/ч.	0667845959
,0673908739,0638204060

•	 Трактор Джон	Дір-7710,	180к.с,	1999р,	комбайн	Джон	
Дір-1032,	жатка	2,8м;	розкидач	міндобрив	Кухн,	плуги	обо-
ротні,	3-,	4-,	5-корпусні,	фреза	-	3м;	обприскувач	причіпний	
Холдер,	2004р,	21м,	комбайни	картоплесадж.Хасія,	4-рядні.	
(097)3850784,(093)5000626

3.7. Автозапчастини. Продам 
• КАБИНА 1-Й КОМПЛЕКТ. С КОНДИЦ. НА КОЛЕСНЫЙ ТРАК-
ТОР Т-150К. СТЕКЛО ЛОБ.СПЛОШНОЕ, СИДЕНЬЕ ВОДИТ. 
РЕГУЛИР., СТЕКЛО ПАССАЖ., РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р-80 С 
РЫЧАГАМИ, ТЯГАМИ, ОТОПИТЕЛЬ ВАЗ, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С 
НАСОСОМ ДОЗАТОРОМ, АВТОМАГНИТОЛА С ДИНАМИКАМИ. 
0962633622

4. БУДМАТЕРІАЛИ 
4.1. Будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М 
ЗИЛ. 0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

ТРОТУАРНА БРУКІВКА ТА ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ УКЛА-
ДАЄМО ВІД ВИРОБНИКА. ПРОЕКТУЄМО ТА ДОСТАВЛЯЄМО 
МАТЕРІАЛИ. 0674597690

4.5. Кріплення, метизи, цвяхи. 
Продам 

•	 Куплю токарську	оснастку,	верстати,	лещата,	патрони,	
фрези,	свердла,	розгортки,	плашки,	мітчики,	різці.	Слюсарно-
монтаж.,	вимір.	інструмент	та	ін.	Ел/двигуни,	редукт,	компрес.	
Фото	на:	sky85593@gmail.com,	0968709687

4.14. Зварювальне, обладнання. 
Продам 

•	 Трубогиби, комплекти	обладнання	для	виробництва	кова-

них	виробів	та	м/п	вікон.	Ковані	боковини	для	лавок.	Ковані	

лавки,	столи,	гойдалки.	(097)3588260,decorzabor.prom.ua

4.39. Опалювальне обладнання. 
Продам 

• МАНЬКОВСКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДИТ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ КВ. КОТЛЫ КВ-300, КВ-500, 

КВ-700, КВ-1000. ЧЕРКАССКАЯ ОБЛ., Г.МАНЬКОВКА. ЦЕНА 

88 000 ГРН. 0977223988

6. ПОСЛУГИ 
6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА 
РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИ-
ВІЛЬНОГО ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGRO
UPCONSULT.COM

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУСОРА АВТО-

МОБИЛЯМИ ЗИЛ, КАМАЗ. 0969524540

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ 
. ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮ-
ЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 
•	 А/М в	будь-якому	стані,	після	ДТП,	пожежі,	цілі,	несправні,	

проблемні,	нерозмитнені.	Дорого!	Миттєвий	розрахунок!	

Послуги	евакуатора!	(068)4638828,(099)4238777

•	 А/М в	будь-якому	стані,	після	ДТП,	пожежі,	цілі,	несправні,	

проблемні,	нерозмитнені.	Дорого!	Миттєвий	розрахунок!	

Послуги	евакуатора!	(068)4638828,(099)4238777

•	 Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	прості	

у	використанні.	Сталь-4	мм,	термомеханічний	регулятор	

тяги,	площа	обогріву	100-300м2.	Власне	виробництво	"Ка-

нівський	механічний	завод".	Доставка.	www.frezer.com.ua,	

0961059178,0473631062

•	 Котли твердопаливні	тривалого	горіння	(виробничі,	по-

бутові).	Тепловентилятори	на	дровах.	Буферні	ємкості.	

Виробництво,	реалізація.	Монтаж	опалювальних	систем.	

0963966482,0957649309

•	 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 ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 
0966552655,0672658658

•	 Лазерне різання,	лазерне	гравірування,	фрезерна	по-

різка,	фрезерне	гравірування:	фанери,	металу,	пластику,	

МДФ,	шкіри,	тканини,	картону,	пінопласту	і	т.д.	в	Харкові.	

0660040701,0688142040,plazmex.com.ua
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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,

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.

•	 Нітроамофоска з	доставкою	по	Україні.	Універсальне	
високоефективне	комплексне	азотно-фосфорно-калійне	до-
бриво	для	всіх	видів	с/госп.	культур.	Забезпечує	комплексне	
харчування	рослин.	0504501080,0956875193Іра

•	 Пасажирські перевезення	Рівне-Луцьк	Варшава-Люблін	
щоденно	з	АС:	Рівне	-	04.30;	Луцьк-	06.10;	Варшава	-	08.20;	
Люблін-11.40.	(099)2861600;(063)8967762;(067)9112004;+

•	 Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	виробни-
цтва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	полублоків,	
транспортне	обладнання	і	т.п.	067)5669709

•	 Продам насіння	кукурудзи	української	селекції.	ФАО	180-
310.	Гібриди:	Дніпровський	181СВ,	ФАО	180;	Любава	279МВ,	
ФАО	270;	Солонянський	298СВ,	ФАО	310.	Продаж	від	одного	
мішка.	1	мішок=25кг=1,25га.	Ціна	1	мішка	300	грн.	Документи.	
0506344670,0970054182

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

•	 Ремонт гидравлики:	гидроцилиндров,	гидроусилителей,	
гидрораспределителей,	гидромоторов,	гидронасосов.	
0505442769,0674125548

8. РІЗНЕ 
8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТ-
МАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 0505580047,447919

8.16. Хобі, тварини. Продам 
• НАТУРАЛЬНИЙ І КОРИСНИЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК ЯЛОВИЧИЙ 
РУБЕЦЬ. ТЕРНОПОЛЬСЬКА ОБЛ., М.ПОДВОЛОЧИСК. ДОСТАВКА 
ПО УРАЇНІ. 0971727177

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

8.23. Інше. Продам 
•	 ТОВ фірма	"СІДЛО"	виготовляє	і	реалізує	сідла	спортив-
ні,	табунника,	козачі,	упряж	однокінна	і	парокінна,	хомути,	
вуздечки	і	інше	кінно-спортивне	спорядження.	E-mail:	Sedlo.
com@ukr.net.	www.sedlo.kharkov.ua	0505939716

8.24. Інше. Куплю 

КАТАЛІЗАТОРИ ВСІХ ВИДІВ, ВЖИВАНІ АБО ВІДПРАЦЬО-
ВАНІ, ЦІЛІ І НА ВАГУ, РІЗНИХ МАРОК. ФАХОВА ОЦІНКА 
ЗА ХВИЛИНУ ЧАСУ. КУПУЄМО ДОРОГО 0672659482, 
0500719557

•	 Куплю натуральные	янтарные	бусы	от	500	до1500	грн	за	

1	гр,	коралловые	бусы,	бивни	мамонта.	Старинные	иконы,	

картины	художника	Марко	Гейко	и	др.	авторов.	Книги	изд.	

до	1917г,	ордена,	медали,	коньяки	пр-ва	СССР	до	1917	г,	

др.	предметы	старины.	0503466068

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

Продам/куплю
піддони

тел.: (063) 733-71-51

нові та вживані
вигідна ціна

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продаж москітних сіток
від виробника

тел.: (097) 01-22-55-1

Продаються
підвіконня пластикові

(внутрішні)

тел.: (097) 01-22-55-1
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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

● У Німеччині є Музей брехні, 
головний девіз якого – "Не вірте 
своїм очам". Адже тут, за слова-
ми засновника осередку тоталь-
ної неправди Райнхарда Цабки, 
все підробка. В розпорядженні 
відвідувачів музею десять залів 
"сурогатної реальності", де живуть 
своїм життям і вуса Гітлера, і від-
різане вухо Ван Гога, і казковий 
літаючий килим.

● У Бостоні функціонує Музей 
поганого мистецтва. Як не див-
но, подивитися на роботи горе-
митців з’їжджаються туристи 
зі всього світу. У 1993 році музей 
відкрив антиквар Скотт Вілсон, 

діставши першу картину – "Люсі 
в полі з квітами" – зі смітника.

● Японський вчений Накая 
Укітіро відкрив унікальний музей 
для неповторних (в прямому сен-
сі) сніжинок. І нехай ми той сніг 
бачимо кожної зими, але пильно 
розгледіти їхній візерунок можна 
тільки в цьому музеї.

● Музей шепоту (Філадельфія, 
США). З назви музею і не одразу 
зрозумієш, що шепотіти всере-
дині нікому. Адже це похмура 
будівля з височезними стелями 
та моторошною атмосферою, де 
зберігаються людські заспирто-
вані патології.

● Екстравагантний Музей 
спідньої білизни у Бельгії за-
цікавить тих, кому імпонують 
пікантні експонати. Адже в цьо-
му осередку спіднього пред-
ставлені елементи одягу зірок 
шоу-бізу та політиків, які хоч 
раз у своєму житті одягали те, 
що подарували музею.

● Щоб зайти в Підводний 
музей у Канкуні, потрібно справ-
жнє екіпірування – водолазний 
костюм та акваланг. Незвичайний 
культурний об’єкт здивує вас не 
тільки підводною експозицією, 
але й морськими мешканцями, 
які її облюбували.

Гороскоп на тиждень 28 березня - 3 квітня

ОВЕН
Чим активніші будете, 

тим більшим виявиться 
результат. Однак важливо 

не надірватися і менше спереча-
тися з начальством та близькими 
людьми.

ТЕЛЕЦЬ
Перш ніж починати 

діяти, обміркуйте і спла-
нуйте все до дрібниць. 

Тоді у вас буде не один привід по-
хвалити себе.

БЛИЗНЮКИ
Критикуючи недоліки 

інших людей, пам'ятайте 
і про власні недоско-

налості. Спілкування з друзями 
допоможе у вирішенні багатьох 
проблем.

РАК
З багатьох ділових 

пропозицій вибирайте 
найперспективніші. До-

ведеться постаратися, щоб враху-
вати й особисті інтереси й нікого 
не обділити.

ЛЕВ
Цього тижня ваші 

бажання перебуватимуть 
у конфлікті з вашими можливос-
тями.

ДІВА
Досить сприятливий 

період. Поступово зрос-
татиме ваш авторитет, ко-

леги й ділові партнери чекатимуть 
від вас поради та підтримки.

ТЕРЕЗИ
У найближчі дні екс-

перименти небажані, 
краще діяти перевіре-

ними методами. Ділові відносини 
з новими партнерами навряд чи 
будуть вдалі.

СКОРПІОН
Професійні інтереси 

та особисте життя бу-
дуть тісно переплітатися. Будьте 
обережні, спілкуючись зі сторон-
німи особами, контролюйте себе 
у всьому.

СТРІЛЕЦЬ
За свої права до -

ведеться поборотися, 
підберіть необхідні аргументи, 
тоді до вас прислухаються.

КОЗЕРІГ
Досить сприятли-

вий час для перегляду 
системи цінностей, а також 
для втілення давніх планів 
у життя.

ВОДОЛІЙ
Якщо бажаєте доби-

тися значних результа-
тів, потрібно діяти хоч і делі-
катно, але досить наполегливо. 
Будьте турботливі до близьких 
людей.

РИБИ
Практично все, що 

ви запланували, реалі-
зується зі знаком плюс. Не по-
трібно стримувати свої емоції.

Цікаві факти про музеї

28
березня
середа

29
березня
четвер

30
березня
п’ятниця

31
березня
субота

1
квітня
неділя

2
квітня

понеділок

3
квітня

вівторок

- 1°
+ 3°

- 3°
+ 5°

+ 3°
+ 6°

- 1°
+ 9°

+ 8°
+ 18°

+4°
+ 8°

+ 2°
+ 9°

740 739 740 740 725 730 745
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



Ржака
Жанр:  трагікомедія
Видатного режисера артхаузу 

примушують зняти комедію. Його 
вб'ють, якщо він не змусить іржати, 
як коні, спеціально відібраних два-
надцять експертів.

Як це зробити, коли ти не вмієш 
знімати комедії та у твоєму розпо-
рядженні є тільки хвора клоунеса 
і клоун-невдаха, якого вигнали з 
училища за профнепридатність?  

Тихоокеанський рубіж: 
Повстання 

Жанр: бойовик, фантастика
Після подій першого фільму 

пройшли роки, за цей час встиг 
вирости син маршала Пентекост. 
Єгері перестали бути чимось екс-
траординарним і перетворилися 
в побутове явище. У цей момент 
відкривається новий розрив між 
вимірами, і звідти починають лізти 
Кайдзу небачених категорій. 

Кролик Петрик
Жанр: мультфільм, сімейний
Кумедний кролик Пітер постійно шукає 

якісь пригоди на свій маленький хвостик. 
Ну і шкодити іншим він уміє ідеально. Але 
страху в цього пухнастика немає – тільки 
жага до всього нового, до розваг і постійно 
бути в центрі подій. Одного разу Пітер ор-
ганізував у будинку фермера містера Мак-
Грегора грандіозну вечірку, де було безліч 
звірів. Дім чоловіка повністю занурився в 
хаос, складно навіть знайти місце, де щось 
залишилося цілим. Фермер зовсім не радий 
тому, що його урожай збирають якісь кролі  
і просто мріє про пиріг з кролятиною.

Відьма
Жанр:  детектив, драма, трилер
Тельма переїздить до Осло на 

навчання в університеті. Галасливе 
студентське повсякдення вириває її із 
звичного ритму життя. І згодом Тельма 
помічає дивні, надзвичайні речі, що 
відбуваються з нею. До того ж зникає 
її нова подруга і Тельма відчуває свою 
причетність до цієї події.

Вона їде додому, щоб знайти пояс-
нення тому, що відбувається та заспо-
коїтися у звичному середовищі. Але 
там на неї чекає страшна таємниця.

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

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

«У неділю рано  
зілля копала»

28.03
Початок о 19:00

«Пригоди Каштанчика»
31.03

Початок о 11:00 та 13:00

«Сонечко всередині»
1.04

Початок о 12:00 та 14:00


