
вул. П. Болбочана, 58

Батон «Житомирський»
в упак. поріз. 450 г

ТМ «Золотий Коровай»

Батон «Житомирський»
в упак. поріз. 450 г

ТМ «Золотий Коровай»

458

Напій Кока-Кола 2 лНапій Кока-Кола 2 л

4518

Крупа гречана, 800 г
ТМ «Фанчі»

Крупа гречана, 800 г
ТМ «Фанчі»

2515

Кавовий напій 3 в 1
в асорт. ТМ «Якобз»

(в уп. 13 шт.)

Кавовий напій 3 в 1
в асорт. ТМ «Якобз»

(в уп. 13 шт.)

0022002222

Батончик «Твікс» 50гБатончик «Твікс» 50г

908

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА

грн500

№ 14 (680)  18.04.2018 Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

Європейська якість чи халтура: 
плитка на Михайлівській 
знову сиплеться

Екологічний геноцид: 
житомиряни борються за право 
дихати чистим повітрям с. 4с. 3

«Пласт» з кишень житомирян: 
де це бачено і що з того буде?

Депутати міськради підтри-
мали задум щодо утворення 
комунального Пластового моло-
діжного центру, хоч навіть і не 
намагалися з'ясувати, чим може 
обернутися така "інновація" с. 7
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Цими вихідними 
у місті обмежать по-
стачання води.

Як повідомляють у «Жито-
мирводоканалі», у зв’язку з ре-
конструкцією насосної станції 
2-го підйому, а саме врізки но-
вих насосів, в період з 23 години 
20 квітня по 17 годину 22 квітня, 
відбудеться обмеження водо-
постачання міста Житомира. 

Також під час обмеження водо-
постачання відбудеться заміна 
засувок по місту, що зменшить 
можливість відключення води 
в подальшому.

«Це – необхідний крок для 
запобігання великій кількос-
ті аварій, підвищенню тиску 
в мережах міста після 23 годи-
ни, економії електроенергії та 
кращої якості води», – йдеться 
у повідомленні «Житомирво-
доканалу».

Алла Герман

Таке рішення було 
прийнято 12 квітня 
на черговій сесії Жи-
томирської міської 
ради.

На минулій сесії міськради 
депутати вже виділили на капре-
монт доріг у місті 10 млн грн, а вже 
на черговому засіданні 12 квітня 
під час внесення змін до Про-
грами благоустрою та розвитку 
комунального господарства було 

прийнято рішення – виділити на 
капітальний ремонт доріг з місь-
кого бюджету 17 млн 350 тис. грн.

Як повідомив начальник 
управління комунального гос-
подарства Олександр Марцун, 
першочергово ремонтуватимуть 
дороги на вулицях, де працює 
громадський транспорт. Їх пере-
лік буде затверджено на засіданні 
виконавчого комітету міськради.

Крім того, депутати підтрима-
ли пропозицію погоджувальної 
ради та комісій з питань бюдже-
ту і з питань ЖКГ передбачити 
в програмі кошти у сумі 61 млн 
700 тис. грн на капітальний ре-
монт і реконструкцію вулиць, 
доріг, а також шляхопроводів.

Алла Герман

На реалізацію да-
ної програми будуть 
спрямовані депутат-
ські кошти, а саме 
депутата Верховної 
Ради.

Як повідомили у міськраді, 
на фінансування капітального 
ремонту скверу на розі вулиць 
Небесної сотні та Лятошинсько-
го спрямовують суму в розмірі 
5,5 млн грн та виділяють з місь-
кого бюджету на даний проект 

500 тис. грн. Таке рішення було 
прийнято 12 квітня на сесії місь-
кої ради.

За словами мера, проект вже 
був зроблений і 10 квітня відбулась 
робоча нарада з цього приводу.

«Ми хочемо передбачити там 
дитячі зони, освітлення, систему 
поливу, проект не передбачає нія-
ких закладів торгівлі, харчування 
та іншого. Зараз ми вносимо змі-
ни до старого проекту», – повідо-
мив Сергій Сухомлин.

Зазначимо, раніше приватна 
особа пропонувала зробити ре-
конструкцію скверу, а натомість 
хотіла отримати дозвіл на вста-
новлення МАФів. Втім, відтепер, 
за словами міського голови, така 
пропозиція не актуальна.

Увага! У Житомирі 
на 2 дні обмежать 
водопостачання

На капітальний ремонт 
доріг у Житомирі виділили 
більше 17 млн грн

Міськрада знайшла 
кошти для реконструкції 
скверу на Лятошинського-
Небесної Сотні

Аліна Бойко

Новий транспорт 
місто отримає завдя-
ки лізинговому дого-
вору з Укргазбанком.

На придбання комунальних 
автобусів Житомир отримає 
53,5 млн кредитних коштів під 
17,9% річних. Перший внесок, 
який заплатить міська рада, – 
21 млн грн.

Заступник міського голови 
Дмитро Ткачук на сесії міської 
ради детально розповів про 
умови лізингу, який дозволив 
закупити транспорт для ТТУ.

«Термін дії договору – 13 мі-
сяців, це мінімальний термін 
дії лізингу. Також за умовами 
лізингового договору міська рада 
може достроково погасити суму 
кредиту. Перший платіж на рів-
ні 40% – 21 млн грн», – розповів 
Дмитро Ткачук.

Дані транспортні засоби бу-
дуть пристосовані до пасажирів 
з обмеженими можливостями 
(обладнані відкидним трапом 
для інвалідного візка). Їх за-
гальна пасажиромісткість – 72 
людини, з них сидячих місць – 27.

Автобуси будуть обладнані 
кондиціонерами, пристроями 
GPS, системами відеоспосте-
реження, радіообладнанням, 

системою інформування па-
сажирів з метою оголошення 
зупинок, зовнішнім гучномов-
цем для оголошення номеру 
маршруту.

«В цілому до кінця року ми 
плануємо закупити 40 нових 
автобусів великої місткості, які 
замінять маршрутки», – зазна-
чив заступник міського голови 
Дмитро Ткачук.

Аліна Бойко

Таке рішення було 
прийняте на черго-
вій сесії міської ради.

Д е п у т а т и  в и д і л и л и 
990 тис. грн з бюджету міста, 
аби медичні працівники отри-
мали зарплатню за квітень, адже 
Міністерство фінансів надасть 
кошти із резервного фонду аж 
у травні.

Міський голова зазначив, що 
місцева влада письмово зверну-
лась до МОЗу та Мінфіну щодо 
створення міжвідомчої комісії, 
аби та відпрацювала систему ви-
плат зарплатні у сфері охорони 
здоров'я міста.

"У нас було декілька зустрі-
чей в Мінфіні і в МОЗі з цього 
питання. Ми пропонували зро-
бити наближення субвенції, як 
це було минулого року, але за-
раз є проблеми з наповненням, 
з невиконанням державного бю-
джету, і вони не можуть зараз 
зробити такий крок. Для того, 
щоб раз і назавжди закінчити 

з цією проблемою, ми звернули-
ся письмово від міста і від голови 
обласної державної адміністрації 
на МОЗ і Мінфін щодо створення 
міжвідомчої комісії, щоб вона 
приїхала, відпрацювала в міс-
ті Житомирі, подивилася, яка 
склалася ситуація в системі охо-
рони здоров’я для того, щоб уже 
комісійно встановити факт цього 
дефіциту. Ми могли б зараз при-
йняти рішення і зразу виділи-
ти заробітну плату на травень, 

але якщо у нас є хоч один шанс 
отримати ці кошти з обласного 
чи з державного бюджету – ми 
повинні робити все, щоб ці ко-
шти отримати", – зазначив Сергій 
Сухомлин.

Нагадаємо, житомирські 
депутати планували виділи-
ти 3 млн грн на зарплатню 
медичним працівникам, але 
сесія за рекомендацією пого-
джувальної ради підтримала 
суму у 990 тисяч.

З міського бюджету 
виділили майже 1 млн грн 
на зарплатню медикам

До Житомира вже найближчим 
часом доставлять 17 сучасних 
автобусів 
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Екологічний геноцид:  
житомиряни борються  
за право дихати чистим повітрям

Ольга Сідлецька

До редакції газети 
«20 хвилин» звернули-
ся жителі мікрорайону 
Паперова фабрика, 
а також небайдужі 
активісти. Люди зане-
покоєні станом еколо-
гії у Житомирі, а ще 
більше – байдужістю 
з боку влади.

Міжвідомча робоча група 
міської ради міста Житоми-
ра – представники громадського 
науково-практичного об’єднання 
«іnterHEALTH», об’єднання соці-
ально активних людей «Спасемо 
й збережемо Ліс та Екологію», 
об’єднання соціально активних 
людей «Мешканці вулиць І. Гон-
ти, Слобідська, майдану Станишів-
ський», ГО «Ветерани повітряно-
десантних військ, Союз десантників 
Житомирської області», ГO «Захист 

та справедливість» – більше 5 мі-
сяців борються за право дихати 
чистим повітрям.

«Ми зіштовхнулися з фактом 
вирізання лісу в районі картонно-
го комбінату в житловому масиві. 
Цей ліс належить до санітарної 
зони С-6 п і С-1. Це маркування за 
Законом України «Про Генераль-
ну схему планування території 
України», і ці зони категорично 
заборонено порушувати: вирі-
зати ліс чи щось будувати. Вони 
призначені для того, щоб була 
екологічна зона відновлення ат-
мосфери повітря. Це своєрідна 
буферна зона між підприємством 
і районом», – розповів керівник 
громадського науково-практич-
ного об’єднання «іnterHEALTH» 
Олексій Васьківський.

У відповідності до Закону 
України,, Про екологічну мережу 
України”, дана категорія земель 
перебуває під особливою охоро-
ною і повинна використовуватися 
за цільовим призначенням.

Як наголосив Олексій Васьків-
ський, Житомирський картонний 
комбінат, не питаючи дозволу 
у жителів району, самовільно 
збільшив свої потужності. «Ми зі-
штовхнулися з тим, що картонний 
комбінат, не враховуючи житловий 
масив, без дозволу громадськості 
увів нові потужності, побудував 
нову котельню, і з двох стволів труб 
повалив дим у вікна мешканців – 
угарний газ. Модель Бухенвальду. 
Люди піднялися з плакатами, з ло-
зунгами прийшли на сесію Жито-
мирської міської ради 9 листопада 
2017 року і Сухомлина закликали 
до відповідальності. Він сказав, що 
буде створена робоча група», – за-
уважив Олексій Васьківський.

За словами чоловіка, ця робоча 
група протягом 5 місяців прова-
ландалася, тому що всі складені 
ними папери (відгуки, звіти) йдуть 
у сміттєве відро.

«Сухомлин не відповідає на 
наші скарги. У процесі роботи 

робочої групи йдуть порушення 
норм, які зафіксовані Кабінетом 
Міністрів стосовно робочих груп», – 
обурюється Олексій.

Жителі мікрорайону Паперова 
фабрика, а також активні житоми-
ряни, враховуючи велику кількість 
невирішених екологічних проблем, 
неодноразово зверталися до Пре-
зидента, Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів, Житомирської облдер-
жадміністрації, Житомирської 
міськради, до представників робочої 
групи, Генеральної прокуратури, 
обласної прокуратури, місцевої про-
куратури. Проте всі їхні звернення 
залишаються без відповідей. Хоча 
згідно зі статтею 18 Закону України 
«Про звернення громадян», вони 
мають право на отримання відпо-
віді про результати розгляду скарги.

Саме тому активісти прийшли 
12 квітня на сесію Житомирської 
міської ради.

«12 квітня ми прийшли на сесію 
міської ради, щоб підняти питання 
екології, запропонувати створити 
на базі наших напрацювань постій-
но діючу міжвідомчу робочу групу. 
Записалися, щоб взяти слово. Але 
Сергій Іванович вирішив нас не слу-
хати, а дав можливість висловитись 
тільки нашому колезі Миколі Іва-
новичу з ГО «Ветерани повітряно-
десантних військ, Союз десантників 
Житомирської області».

Незважаючи на це, ми виріши-
ли дочекатися кінця сесії та все ж 
взяти слово за діючим регламентом, 
оскільки питання сьогодні гостро 
стоїть. У Житомирі катастрофічно 
не вистачає природоохоронних зон! 
Про що й говорив Микола Іванович 
на самому початку. Але нас місь-
кий голова не дослухав до кінця, 
а раптово завершив сесію гімном 
й швидко пішов до свого кабінету. 
Незважаючи на те, що після нас 
повинен був виступити ще один 
представник громади», – розповів 
керівник об’єднання соціально 
активних людей «Спасемо й збе-
режемо Ліс та Екологію» Дмитро 
Антонець. Як доказ своїх слів він 
надав аудіозапис.

На думку Олексія Васьківського, 
цей вчинок – це зрада з боку мера. 
«Для чого нам потрібен такий 
мер, якщо він не хоче справлятися 
зі своїми обов̀язками?» – запитує 
громадський діяч.

Представники міжвідомчої 
робочої групи міської ради міс-
та Житомира просять скасувати 
рішення голови райдержадміні-
страції міста Житомира № 324 від 
24 березня 2010 року про незакон-

ний продаж у приватну власність 
126 ділянок землі санітарної зони, 
що охороняється Законом Украї-
ни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
удосконалення містобудівної до-
кументації з маркуваннями С-6 п та 
С-1», що спровокувало кримінальне 

знищення лісу. Люди звертаються 
з вимогою затвердити державний 
статус міста Житомир на зазначе-
них ділянках санітарної зони.

Чи достукаються житоми-
ряни до влади і чим увінчається 
боротьба людей за свої права –  
дізнаємося згодом.
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Управління транспорту 
міської ради –  
управління імітації 

Приватні перевізники у Житомирі 
самостійно встановлюють правила 
роботи: хочуть – зменшують кількість 
автомобілів у вечірній час, хочуть – 
скасовують пільговий проїзд, вста-
новлений виконкомом.

З таким успіхом вони незабаром 
самі почнуть встановлювати тарифи. 
Складається враження, що нікому з ке-
рівництва міста немає діла до того без-
ладу, який відбувається у громадсько-
му транспорті. Управління транспорту, 
яке б мало навести лад з приватними 
перевізниками та постійними пору-
шеннями, лише створює враження 
своєї діяльності.

Починаючи з 10 квітня, до мене поча-
ли звертатися житомиряни зі скаргами, 
що водії відмовляють їм у пільговому 
проїзді у часовому інтервалі 10:00–
16:00. Скарги стосувалися маршруту 
№ 11. Дійшло навіть до застосування 
фізичної сили зі сторони водія до жінки 
віком 80 років, яка в сльозах зателе-
фонувала мені вже після цього інци-
денту. Я відразу направив звернення, 
але управління досі не спромоглося 
відреагувати на цей ганебний інцидент.

Апогей свавілля перевізників від-
бувся 15 квітня, коли певна кількість 
перевізників самостійно вирішила 
скасувати пільговий проїзд. Ситуація 
з громадським транспортом у Жито-
мирі вже дуже довгий час залиша-
ється незадовільною.

Перевізники взяли на себе зобов'-
язання перевозити пільговиків. Рішен-
ня виконавчого комітету, яке регулює 
пільгові перевезення, чинне. Але міська 
влада в особі управління робить ви-
гляд, наче нічого не сталося. Переві-
зники вчергове порушують закон, на 
що міська влада вчергове закриває очі.

Ціле управління, яке має контролю-
вати виконання перевізниками правил 
перевезення та дотримання законо-
давства, традиційно залишається без-
діяльним та безпорадним.

Утримання управління транспорту 
для бюджету житомирян обходиться 
недешево: зарплата 5-ти працівників за 
перші три місяці 2018 року обійшлася 
бюджету в 280000 грн (в середньому 
18600 грн на одного працівника в мі-
сяць). Усі працівники кожного місяця 
отримують 200% премії та 100% над-
бавки за високі досягнення. Я не проти 
високих зарплат, але які такі високі до-
сягнення в управлінні транспорту і за що 
200% премії кожного місяця? Чому такі ж 
премії не отримують лікарі та освітяни?

Чи відпрацьовує управління на ко-
ристь житомирян ресурси, витрачені 
на своє утримання?

Повна версія статті – на сайті  
20 хвилин.

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

У Житомирі незабаром  
з'явиться картка житомирянина

Європейська якість чи халтура: плитка 
на Михайлівській знову сиплеться 

Анастасія Ліберман

На єдиній пішохід-
ній вулиці міста не так 
давно покладена гра-
нітна плитка понівече-
на та кришиться про-
сто під ногами. Хто ж 
винен у її жахливому 
стані – зима, морози, 
житомиряни чи хал-
турність робітників?

Жителі міста навчилися оми-
нати утворені перешкоди. Проте, 
за прогнозами чиновників, вули-
ця Михайлівська незабаром буде 
всіяна новими сучасними закла-
дами харчування. В зв̀язку з цим 
планується, що побільшає турис-
тів і гостей міста, вони можуть 
бути неприємно враженими від 
побаченого.

Міський голова Сергій Сухом-
лин говорив, що навесні 2018 р. фа-
хівці перевірять якість укладеної 

плитки на вулиці Михайлівській 
у Житомирі і тільки після цього 
вирішиться питання, чи якісно 
уклали плитку виконавці робіт.

«З приводу плитки на вулиці 
Михайлівській. Ще акти не під-
писані. Звичайно, в договорах 
передбачено проведення екс-
пертизи. Навесні, коли зійде сніг, 
там є проблеми – підрядники їх 
будуть усувати. Лише тоді будемо 
підписувати акти і закінчувати 
з Михайлівською. Якщо я не по-
миляюся, то на завершення цього 
об’єкту в цьому році закладено 
50 тис. грн», – говорив міський 
голова Сергій Сухомлин.

Сніг давно розтанув, погодні 
умови дозволяють добратись до 
плитки на Михайлівській, проте, 
як кажуть у народі, віз донині там: 
станом на сьогодні місцева влада 
не поспішає реагувати на про-
блемні місця пішохідної дороги. 
Хоча деякі житомиряни позитив-
но ставляться до будь-яких змін.

«Раніше на Михайлівській не 
було стільки цікавих локацій, які 
ставлять не лише у свята. Ще ж 
повністю не розкололась вся 
плитка, ходити можна, не прова-
люєшся, тому я думаю, що наша 

пішохідна вулиця у нормальному 
стані», – каже житомирянин Ан-
дрій Рибачук.

Але містянка Євгенія зовсім 
іншої думки: «Стільки грошей 
вклали в цю плитку, а якість ба-
жає кращого. Коли у нас навчаться 
робити щось нормально?».

Експерти мають перевірити 
плитку за двома показниками – це 
міцність та розміри. За вимогами 
плитка має бути товщиною не 
менше 60 мм.

Недотримання цих стандартів 
і породжує нерівності на поверхні 
та тріскання матеріалу, в резуль-
таті – неякісна робота. Отож за-
лишається чекати рішення екс-
пертизи, яка і розставить крапки 
у цій історії.

Нагадаємо, у вересні минулого 
року на Михайлівській представ-
ники генерального підрядника – 
ТОВ «АртХаус» через неякісну ро-
боту за гарантією переукладали 
плитку.

Алла Герман

Нині вже розро-
блені базові доку-
менти для процесу 
випуску карток.

В обласному центрі діятиме 
багатофункціональна електро-
нна пластикова картка жито-
мирянина. Таке рішення було 
прийняте 12 квітня на черговій 
сесії міської ради.

За словами заступника місь-
кого голови Дмитра Ткачука, 
метою створення інформацій-
но-телекомунікаційної системи 
«Карта житомирянина» є надан-
ня жителям міста зручного та 
універсального інструменту для 
отримання послуг. Насамперед 
це забезпечення обліку проїзду 
в громадському міському паса-
жирському транспорті.

«Там є банківський чіп і наш 
муніципальний чіп, куди можна 
записувати й іншого характеру 
послуги. Ця карта є ідентифіка-
тором особи, має фото. Попри 
те, що вартість виготовлення 
картки становить близько 100 
гривень, ряду категорій грома-

дян, зазначеним у рішенні, вона 
видаватиметься безкоштовно. 
Коли людина отримує карту, 
до прикладу, КП «Житомир 
Транспорт» ставить галочку, 
що цій людині надається якась 
кількість поїздок безкоштовно. 
Їм включають цю опцію. Також 
ми можемо туди зараховувати 
адресну соціальну допомогу, 
забезпечувати проїзд у гро-
мадському транспорті, єдиний 
читацький квиток та інше. Тоб-
то в пункті надання будь-якої 
послуги буде термінал, який 
зчитуватиме цю карту», – зазна-
чив заступник міського голови 
Дмитро Ткачук.

Як повідомляють у Жито-
мирській міській ради, картка 
житомирянина зможе забезпе-
чувати можливість підключення 
інших додатків, а саме:

• соціальний додаток – міс-
тить перелік пільг, доплат, допо-
мог, компенсацій, інформацію 
про діяльність утримувача карт-
ки (трудова діяльність, навчання 
тощо);

• персоналізований дода-
ток – містить персональні дані 
утримувача картки (для іден-
тифікації утримувача картки за 
прізвищем, ім’ям, по батькові, 
соціальним номером тощо);

• комунальний додаток – на-
дає можливість оплати житлово-
комунальних послуг та ведення 
обліку пільг та субсидій тощо;

• медичний додаток – для 
надання і отримання медичних 
послуг, обслуговування у ме-
дичних закладах та установах 
м. Житомира та їх обліку, за-
несення та зберігання на картці 
антропометричних та амбула-
торних даних (наприклад, група 
крові, медичні препарати, що 
викликають алергічні реакції), 
іншої інформації, наприклад, 
медичного страхування, про-

грам лояльності;
• торговий додаток – надан-

ня та облік знижок на підпри-
ємствах, закладах, організаціях 
та установах тощо;

• освітній додаток – форму-
вання електронного середовища 
взаємодії батьків, інфраструкту-
ри міста, навчальних закладів 
для забезпечення інтересів учнів 
у навчальних закладах міста 
Житомира.

Про те, як і коли можна 
отримати картку житомиряни-
на, буде повідомлено на сайті 
міської ради згодом.
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Как выглядеть 
идеально 
Весна – прекрасное время! Тепло, 

легкий ветерок, солнце, а в воздухе 
витает предвкушение чего-то очень ин-
тересного. И, конечно, в такое время 
хочется выглядеть просто идеально. 
Поэтому сегодня я расскажу о 3-х спо-
собах, с помощью которых вы будете 
выглядеть прекрасно каждый день.

Самое важное – 
ИДЕАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ
Необязательно осваивать сложные 

виды макияжа. Достаточно изучить 
особенности вашего лица и научиться 
подчеркивать его достоинства с по-
мощью косметики. А самые стильные 
городские модницы имеют своего ви-
зажиста и уже в 8:00 они с макияжем.

Самое необходимое:
• ровный тон кожи (будет лучше, если 

вы предварительно сделаете увлажня-
ющую маску);

• ухоженные брови (это «рамка», 
которая задает характер вашему лицу);

• подчеркнутая красота глаз (тени 
натуральных оттенков и пара взмахов 
кисточкой туши для ресниц);

• легкий румянец (слегка коснитесь 
«яблочек» на щеках кистью с румянами);

• чувственные губы (достаточно бле-
ска или увлажняющего бальзама).

ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЕСКА
Самый простой и быстрый способ 

преобразить свою внешность – сделать 
стильную укладку:

• попробуйте плетение;
• смените пробор (например, боко-

вой пробор станет стильным акцентом 
в вашем образе);

• чтобы не пришлось тратить много 
времени на создание причесок, сде-
лайте простую в уходе стрижку для 
вашей длины.

Помните, что залог успешной леди – 
чистые и здоровые волосы. Тогда даже 
с самой простой укладкой вы будете 
выглядеть сногсшибательно!

ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА
Фигура имеет ВАЖНОЕ значение 

в восприятии образа (для многих муж-
чин это один из важнейших критериев 
красоты). Да, работа над ней требует 
больше усилий.

Представляю некоторые примеры, ко-
торые могут быстро и эффектно препод-
нести вашу фигуру в идеальном свете:

• новые фасоны (вещи оверсайз / ас-
симетричного кроя способны внести 
разнообразие в ваш привычный образ);

• яркие акценты (используйте аксес-
суары: например, тонкий шарф визу-
ально вытянет силуэт, а сумка привлечет 
внимание к вашим бедрам);

• новые ткани или фактуры также 
помогут привлечь внимание к досто-
инствам вашей красивой фигуры.

Но я считаю, что главный секрет иде-
альных образов заключается в гармо-
нии внешнего и внутреннего.

Будь стильной с Gloria Beauty  
by Ilona Kolodii

КОЛОНКА

Житомирські військовослужбовці 
відвідають Європу

Аліна Бойко

У рамках проекту 
«Busofheroes», ініці-
йованого колишнім 
військовослужбовцем 
30-ї окремої механізо-
ваної бригади Олек-
сандром Швецовим, 
30 військових, що 
мають інвалідність, 
поїдуть до Європи.

За це проголосували 29 де-
путатів на черговій сесії міської 
ради.

"Щорічно у Франції відбува-
ється паломництво військових, 
які стали інвалідами. Ми хоче-
мо допомогти 30 таким військо-
вим. Аби вони цьогоріч туди 
потрапили, для цього потрібно 
120 тис. грн. Ці герої внаслідок 
операцій на сході держави отри-
мали поранення і в результаті 
стали інвалідами. Я прошу під-
тримати їх. Частину коштів на 
поїздку Олександр зібрав само-
тужки", – розповіла перший за-
ступник директора департаменту 
соціальної політики міськради 

Людмила Ліпінська.
« Б і л ь ш і с т ь  х л о п ц i в 

з ампутацiями проводять за-
надто багато часу в закритому 
приміщенні. Така подорож 
змусить їх вийти на вулицю, 
дихати свіжим повітрям, гуля-
ти цiкавими мiстами, а голо-
вне – посміхатися. Я сам людина 
з ампутацiєю внаслiдок бойових 
дiй, втрачав побратимiв i знаю, 
як важливо, коли поруч з тобою 
люди, що вiдштовхують тебе 
вiд депресії, в якiй ти зараз пе-
ребуваєш. Ось чому ці поїздки 
дуже важливi для таких хлопців. 
Саме тому i виникла така iдея, як 
#BUSOFHEROES (автобус з геро-

ями)», – пише про проект на сво-
їй сторінці у соціальній мережі 
Facebook сам Олександр Швецов.

Отож 12 травня в рамках 
подорожі хлопці відвідають 
Париж, Відень, Брюссель, Рим 
і Ватикан.

Також депутати міської 
ради проголосували за надан-
ня 250 тис. грн фінансової до-
помоги сім'ї загиблого кіборга 
Дмитра Ільницького, яка вихо-
вує трьох доньок. Своєю чер-
гою, депутат Любов Цимбалюк 
нагадала депутатам про те, що 
ця сім’я ще досі не отримала 
земельну ділянку, яку їм мала 
виділити держава.

У Житомирі утворили Пластовий 
молодіжний центр на базі міської ради 

Житомирська влада придбає  
вакцину від сказу на суму 623 тис. грн

Алла Герман

Таке рішення було 
прийнято на черго-
вій сесії міської ради. 
«За» проголосувало 
35 депутатів, 1 – утри-
мався.

Не віддала свій голос за ство-
рення організації голова фракції 
від Опозиційного блоку Наталія 
Леонченко, аргументуючи це 
тим, що «Пласт» пропагувати-
ме радикальну націоналістичну 
ідеологію і «одного разу ми про-
кинемось у Німеччині 30-х років».

«Лише скажу, що ми гра-
ємось у небезпечні ігри, тому 

що сьогодні в гарні обгортки 
загортаємо саме поняття наці-
оналізму і виводимо його на рі-
вень якоїсь офіційної державної 
ідеології. Хоча ані згідно з Кон-
ституцією, ані згідно з курсом 
нашої держави цього ніде не 
прописано, але кожний грається 
в свої ігри, і Бог йому суддя. На-
приклад, використання симво-
ліки «Пласту», національно-па-
тріотичне виховання, то давайте 
називати речі своїми іменами, 
що ви маєте на увазі, що будемо 
прославляти героїв-націоналіс-
тів, як Бандеру, Шухевича, які на 
сьогодні в нашому суспільстві 
неоднозначні фігури і виклика-
ють розкіл у суспільстві. А ми 
сьогодні створюємо комунальну 
установу, на фінансуванні з місь-
кого бюджету і всі інші речі. 
Чи буде фінансова підтримка 

з держави, чи не буде, то вже 
другорядні речі. Найголовніше, 
що ми дозволяємо сьогодні на 
теренах міста таким агресивним 
поступом наступати офіційній 
ідеології націоналістів, яка не є 
офіційною ідеологією держави. 
Тому будьте свідомі, будь ласка, 
колеги, і думайте перед тим, як 
голосувати, адже одного ранку 
прокинетесь у країні Німеччині 
30-х років», – переконана Ната-
лія Леонченко. Міський голова 
Сергій Сухомлин думку колеги 
не поділяє, каже, що історія 
«Пласту» – це історія патріотів 
своєї країни і такий рух існує 
вже багато десятиліть у багатьох 
демократичних державах.

«І в демократичних Сполу-
чених Штатах Америки такий 
рух існує вже багато десятиліть, 
і Великобританія та інші країни 

Європи мають цей рух. Якщо го-
ворити просто про ідеологію, то, 
напевно, нам іноді і не вистачає 
ідеології в державі», – зауважив 
Сергій Сухомлин.

Зрештою, рішення про ство-
рення Пластового молодіжного 
центру Житомирської міської 
ради було підтримано більшіс-
тю та прийнято. Як повідомила 
начальник управління у справах 
сім'ї, молоді та спорту міськради 
Ірина Ковальчук, центр створю-
ється для сприяння всебічному 
розвитку молоді, реалізації її 
творчого потенціалу, забезпечен-
ня національно-патріотичного ви-
ховання та громадянської освіти, 
проведення заходів, спрямованих 
на популяризацію здорового спо-
собу життя, організацію змістов-
ного дозвілля молоді та сприяння 
її волонтерській діяльності.

Аліна Бойко

Безкоштовно пре-
парат зможуть отри-
мати лише жителі 
міста, іншим потрібно 
буде купувати вакци-
ну у КП "Фармація".

Для того, щоб останні мали 
змогу придбати препарат від 
сказу та попередити можливі 
смертельні випадки осіб, що зазна-
ли укусів підозрюваними на сказ 
тваринами, управлінню охорони 
здоров̀я депутати на черговій сесії 

міськради доручили опрацювати 
питання щодо забезпечення на-
явності в мережі КП «Фармація» 10 
доз вакцин проти сказу в аптечних 
пунктах, розташованих у двох місь-
ких лікарнях. На це міська влада 
виділила ще 100 тис. грн.

«Прошу надати можливість 
лікарям відмовляти жителям 
інших населених пунктів і зазна-
чити в проекті рішення, що дані 
препарати мають використовува-
тися тільки для забезпечення по-
треб жителів Житомира, а інші 
можуть їх купити в КП «Фарма-
ція». Це пропозиція нашої гу-
манітарної комісії», – зазначила 
голова фракції Опозиційного 
блоку Наталія Леонченко.

Пропозицію використовува-

ти безкоштовно вакцину проти 
сказу лише для житомирян біль-
шість депутатів підтримали: «за» 
проголосували 25 з 39 присутніх 
на сесії міської ради.

Нагадаємо, ще минулого року 

після позитивного результату до-
слідження трупа лисиці на сказ, 
знайденого по вул. Жуйка, 43, 
житомирська влада обіцяла, що 
всі зареєстровані собаки будуть 
щеплені від сказу.
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Леонід
ГРОМІК,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Він потребує уваги 
(ремінь ГРМ)

(Закінчення теми) 
Купуючи машину з рук, обов’язково 

уточнюйте у колишнього власника, 
чи провадив він заміну ременя ГРМ. 
При цьому краще самостійно огляну-
ти деталь або показати її фахівцям, 
щоб визначити її приблизний знос. 
Не виключено, що перед продажем 
були скручені її показники пробігу 
і заміна потрібна раніше, ніж зазна-
чено в інструкції до машини.

В інструкції до автомобілів «край-
слер», «ауді», «хенде», «хонда», 
«форд», «деу», «кіа», «лексус», 
«джип», «інфініті», «міцубісі», «су-
бару», «тойота», «нісан», «фольксва-
ген» виробники дають інформацію 
про необхідність заміни ременя ГРМ 
через кожні 75–100 тисяч пробігу. 
В автомобілях, що не ввійшли в цей 
ряд, потрібно міняти ремінь ГРМ при-
близно через 90 тис. пробігу. Деякі ав-
товиробники вказують рекомендацію 
міняти ремінь ГРМ кожні 160 тисяч 
кілометрів. Нерідко рекомендують мі-
няти ремінь через кожні 75 тисяч про-
бігу незалежно від марки автомобіля.

В сучасних автомобілях ремінь ГРМ 
нерідко виконують з гумометалевих 
матеріалів з обмеженим строком 
експлуатації. Полагодити таку деталь 
неможливо, потрібна тільки заміна. 
Гумометалеві ремені не такі галасли-
ві, як ланцюги, і набагато дешевші, 
а в надійності вони дуже програють 
металевим ланцюгам.

При заміні ременя ГРМ в 90% ви-
падках необхідно відразу ж міняти 
і помпу – водяний насос. Ніякого 
зв’язку між цими деталями не існує, 
просто при заміні ременя дуже зручно 
одразу замінити помпу. На багатьох 
автомобілях водяний насос здатний 
прослужити під час експлуатації ма-
шини термін, як і ремінь ГРМ. Якщо на 
автомобілях вашої марки помпа має 
властивість іноді виходити з ладу – 
міняйте її разом з ременем ГРМ.

Заміну ременя ГРМ можливо ви-
конати і самостійно, добре знаючи 
будову автомобіля і володіючи від-
повідним інструментом. При заміні 
ременя потребують заміни і натяжні 
ролики. Якість роликів дуже важлива, 
тому що навіть при якісному ремені 
ГРМ вони можуть заподіяти автомо-
білю великої шкоди. Але, як на мене, 
кожний повинен займатися своєю 
справою, і якщо ви це робите кра-
ще за мене, то і робіть, щоб потім не 
жалкувати про загублений час і мар-
но витрачені кошти: ремонт двигуна 
після виходу з ладу ременя ГРМ не 
з дешевих.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Анастасія Ліберман

Мікрофінансові 
установи з високим 
ступенем професіо-
налізму заробляють 
мільйони на скрут-
ному матеріальному 
становищі українців. 
Одна з поширених 
афер в епоху розквіту 
махінацій – швидкі 
кредити на карту чи 
на руки.

Безробіття в країні, несвочас-
на, а то й невиплата зарплати, 
мала пенсія – усі ці проблеми 
змушують свідомих людей звер-
татись до кредитних контор, які 
спочатку видають кошти, а по-
тім виставляють велечезну пеню, 
відсотки і в результаті багато-
нулеві борги.

Ні для кого не секрет, що 
у Житомирі, як і по всій Україні, 
є десятки так званих «фінансових 
помічників», які видають швидкі 
кредити без задатку, поручителя 
та довідки про доходи громадян.

Подібні кредитні пастки по-
чали діяти в Україні кілька років 
тому і набули великої популяр-
ності. Аферисти придумали, 
яким чином залучити клієнтуру: 
обіцяють кредит під 0,01–0,1% 
річних і мінімум документів для 
оформлення. На солодкі обіцян-
ки ведеться маса людей, які потім 

залишаються ні з чим.
Аби отримати кредит, клієнт 

завжди підписує дозвіл на об-
робку своїх персональних даних, 
тобто дарує інформацію про себе 
кредитній установі. Найцікаві-
шим залишається такий факт: 
навіть якщо вам не захочуть дава-
ти кредит, інформація про ваші 
паспортні дані, прописку і місце 
роботи назавжди залишається 
у базі даних такої фінустано-
ви. Таким чином вона накопи-
чує інформацію про мільйони 
клієнтів. Чи не передається ця 
інформація стороннім людям 
та організаціям – можна лише 
здогадуватися.

Установи мікрокредитуван-
ня вигадують різні способи, як 
тримати позичальника у тонусі 
і змусити його повернути усе до 
копійки і з відсотками.

В історію з погрозами та де-
сятками листів від кредитної кон-
тори потрапив житомирянин, 
який звернувся до редакції «20 
хвилин». Чоловік, який живе на 
одну лиш пенсію, розповів про 
те, що після смерті його доньки 
кредитори вимагали від нього 
шалену суму до повернення взя-
тих донькою «швидких» коштів.

У березні минулого року за-
гибла взяла швидкий кредит 
в одній із установ мікрокреди-
тування, через хворобу не мала 
змоги вчасно їх повернути. Зро-
зуміло, що організація кожного 
дня нараховувала свої штрафи 
та пеню. В результаті на адре-
су вже на той час загиблої по-
зичальниці почали приходити 
«листи щастя» з погрозами та 
приниженням, у яких не вказані 
ні дата, ні підпис відправника. 

Спочатку це були листи-вимоги, 
потім це нібито заява у поліцію, 
проте чомусь на ім’я начальника 
Нацполіції Миколаївської об-
ласті, згодом позовна заява про 
стягнення заборгованості. Через 
деякий час кредитори почали 
навідуватись за адресою загиблої. 
Так як в квартирі нікого не було, 
представники установи навішу-
вали наліпки з принизливими 
надписами про те, що дівчина – 
шахрайка і не повертає велику 
суму коштів, яку брала у банку.

Батько загиблої проживає 
зовсім за іншою адресою, проте 
навідавшись до квартири доньки 
і побачивши ці наліпки, листи 
та надписи, чоловік пішов за 
адресою установи кредитування. 
Там йому одразу назвали шалену 
суму до погашення кредиту, яку 
потрібно було внести негайно на 
реквізити установи у місто До-
нецьк. Аби переконатись, що 
його не обдурюють і дійсно сума 
і реквізити отримувача є вірни-
ми, чоловік звернувся до управ-
ління боротьби з економічною 
злочинністю, де йому допомогли 

прояснити ситуацію.
У результаті роботи управлін-

ня установа назвала суму майже 
утричі меншу, і що найцікаві-
ше, платити потрібно було вже 
зовсім за іншими реквізитими. 
Тобто не виключено, що доне-
цька адреса отримувача і сума – 
швидкий лохотрон установи, яка 
наживається на горі громадян.

«Страшить той факт, що якби 
я заплатив суму за донецькими 
реквізитами, завтра мені сказа-
ли б, що ще потрібно заплати-
ти за останніми реквізитами. За 
законом України про обов’язок 
спадкоємців задовольнити ви-
моги кредитора я виплатив ці 
кошти, я їх віддав би і без по-
гроз і страшних наліпок. Дуже 
боляче від того, що установи, не 
розібравшись що і до чого, па-
плюжили пам’ять моєї доньки!» – 
розповідає чоловік.

Пам’ятайте, що ніхто не змо-
же вас обманути до тих пір, поки 
ви не дасте можливість цього 
зробити. Будьте уважними та 
ігноруйте пропозиції «легких 
грошей».

Алла Герман

Родина вбитого 
продовжує шукати 
правду та вимагає 
справедливого суду 
у справі вбивства 
Олександра Жадь-
ка, яке сталося 
у липні 2014-го 
у селі Зарічани.

У четвер, 12 квітня, в Апе-
ляційному суді Житомирської 
області відбулося засідання 
у справі жорстокого вбивства 
43-річного Олександра Жадь-
ка, якого знайшли з десятком 
ножових поранень у власно-

му домі. Потерпілі вимагають 
повторного допиту свідків, 
експерта, а також вивчення 
аудіо- та відеозаписів, які є 
у матеріалах справи. У зв̀ язку 
з даним клопотанням сторо-
ни потерпілих і прокурора 
суд оголосив перерву. Про-
довжиться розгляд справи 
5 червня о 10 годині.

Нагадаємо, суд у справі 
жорстоко вбитого Олександра 
Жадька тривав більше трьох 
років. Поки тривало розслі-
дування, обвинувачений Во-
лодимир Довгалюк перебував 
на волі, адже суддя Олена Рож-
кова відпустила його під заста-
ву у 200 тис. грн. У 2017 році 
експерти підтвердили, що на 
відео, вилученому з відеокамер 
у день вбивства, зображений 
обвинувачений Володимир 
Довгалюк. Однак 15 листопа-

да 2017 року Житомирський 
райсуд виправдав єдиного об-
винуваченого у навмисному 
вбивстві. У грудні брат вбитого 

виступив у Верховній Раді зі 
зверненням до вищих органів 
влади, вимагаючи справедли-
вого суду.

Фінансові махінації «швидких кредитів»: 
на чому наживаються кредитори

Апеляційний суд оголосив перерву у справі 
жорстоко вбитого Олександра Жадька
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«Пласт» з кишень житомирян: 
де це бачено і що з того буде?

Микола Корзун

З-поміж безлічі 
проблем суто побу-
тового характеру, які 
щодня супроводжу-
ють житомирян, час 
від часу з’являється 
щось таке несподіва-
не, на що доводиться 
звертати особливу 
увагу.

Напередодні проведення 
чергової, 33-ї, сесії Житомир-
ської міської ради, яку було при-
значено на 12 квітня 2018 року, 
а також – вже після її завершен-
ня очевидну актуальність здо-
була тема «Пласту». «Пласт» – 
одна з найстаріших громадських 
організацій для дітей та юнаків, 
яка виникла рівно 106 років від 
того дня, коли у Житомирі було 
зібрано 33-ю сесію міської ради. 
Звісно, у 1912 році ніхто не міг 
передбачити, що 12 квітня для 
майбутніх поколінь українців 
буде тісно пов’язане із Днем 
космонавтики. Інакше, цілком 
можливо, що якраз у цей «кос-
мічний» день про «Пласт» і його 
вихованців-пластунів в Україні 
згадували б куди частіше.

Тим не менше, 12 квітня 2018 
року на сесії Житомирської 
міської ради було вирішено 
створити Пластовий молодіж-
ний центр. Центр отримав ста-
тус новоутвореної комунальної 
установи, для чого із міського 
бюджету необхідно буде пе-
редбачити певну суму коштів, 
а також – приміщення, в якому 
мають збиратися і працювати 
житомирські пластуни. Власне 
кажучи, якраз те, що «Пласт» 
замахнувся у Житомирі на ко-
мунальний статус і став черго-
вим споживачем бюджетних 
коштів, і викликало не лише 
певний подив, але й очевид-
ний спротив депутатів міської 
ради. Дивуватися і справді було 
із чого. Адже ще рік тому серед 
планів і прожектів міської ради 
ніхто нічого не згадував про на-
гальну необхідність підтримки 
однієї з багатьох громадських 
організацій, які зареєстровані та 
працюють у Житомирі. «Пласт» 
у Житомирі був, до пластунів 
ставилися, як до чогось винят-
ково цікавого, але й водночас 
недосяжного. Адже багатющі 
традиції «Пласту», його напів-
мілітарна атрибутика наче й 

приваблювали активного під-
літка, хоча у той же самий час 
ускладнювали можливості для 
знайомства і вступу до цієї ор-
ганізації. Власне кажучи, так 
було завжди, і очевидно, що 
засновники «Пласту» ще на 
початку ХХ століття розуміли 
і створювали певні елітарні за-
сади для членства в організації. 
Так завжди було, що до «Пласту» 
вступали кращі з найкращих. 
Адже лише побіжного погляду 
вистачить на перелік (чи спи-
сок) вихованців організації, куди 
свого часу (ще у 1937 році) всту-
пив засновник форуму у Давосі 
академік Богдан Гаврилишин, 
де проходили свій перший гро-
мадянський гарт Олег Ольжич, 
Микола Колесса, Любомир Гу-
зар, Василь Кук, Роман Шухе-
вич, Орест Субтельний, Квітка 
Цісик. Це далеко не повний 
список вихованців-пластунів, 
які пройшли через участь у над-
звичайно цікавих, пронизаних 
військово-спортивною, краєз-
навчо-патріотичною тематикою 
заходів, які проводив і досі про-
водить «Пласт». Тут, можливо, 
знайдуться охочі заперечити, 
або ж хоча б у якості влучного 
контраргументу зазначити, що, 
наприклад, піонерська органі-
зація імені Лєніна, яку добре 
знають багато поколінь ниніш-
ніх житомирян, виховала не 
меншу кількість достойників 
та героїв, аніж «Пласт». Зовні 
або ж суто формально це на-
справді так. Але є один дуже 
важливий аргумент, який до-
корінно відрізняє організаційні 
засади та побудову «Пласту» та 
радянських піонерів. Це, на-
самперед, повна організаційна 
(і водночас фінансова, ідеоло-
гічна) незалежність «Пласту» 
від влади та державних установ 
і, навпаки, – повний і цілковитий 
державний контроль радянської 

піонерії. Пластуни завжди опи-
ралися у своїй діяльності на са-
мостійність, самопоміч, само-
фінансування. Так, у суспільстві 
завжди знаходились добродії та 
меценати, які мали певні статки 
і які водночас розуміли необхід-
ність підтримки самодіяльної 
ініціативи пластунів. На цьому, 
власне, і грунтувалася діяльність 
«Пласту», який за сторіччя своєї 
історії накопичив чималий арсе-
нал не лише цікавих і змістовно 
довершених форм роботи, але 
й, що найважливіше, – навчився 
шукати і акумулювати кошти, 
гроші та ресурси для найпер-
ших потреб у своїй роботі. Ось 
чому «Пласт» і пластуни ніколи 
не були юними помічниками 
влади, «Пласт» ніхто і ніколи не 
порівнював із, наприклад, при-
водним ременем певної партії 
(як це було із радянськими пі-
онерами та комсомольцями). 
Адже насправді головною ме-
тою «Пласту» завжди було одне 
завдання – виховати свідомого 
патріота-громадянина своєї 
країни.

Ось про що треба було 
знати і пам’ятати тим, хто за-
махнувся на те, щоб створити 
Пластовий молодіжний центр 
Житомирської міської ради. 
Напередодні створення моло-
діжного центру лунали лише 
поодинокі зауваження та запе-
речення щодо створення нової 
комунальної установи. Мовляв, 
«Пласт», як і інші громадські 
організації, має працювати 
виключно на громадських за-
садах. Цілком очевидно, що 
влада, яка дбає про виховання 
юного покоління громадян, яка 
вирішила зосередити додаткові 
акценти на патріотичному ви-
хованні сучасної молоді, має 
допомагати та сприяти саме 
таким організаціям, що мають 
славну і бездоганну історію. 

Але ж це аж ніяк не означає, 
що «Пласт» має стати кому-
нальною установою! Найпер-
шим чином такий несподіваний 
симбіоз (співжиття і співпраця) 
із владою абсолютно невласти-
вий пластунам. Одержавлення 
громадської структури – це 
найперший шлях до її посла-
блення, а потім – і до фактичної 
загибелі. «Пласт» і пластуни, 
звісно ж, не заслужили на те, 
щоб їм пророкували чи про-
гнозували перспективу пере-
творення громадської дитячої 
організації на звичайний під-
розділ державної машини, як 
це було у 30-х роках минулого 
століття у Німеччині. До такої 
аналогії під час сесії Житомир-
ської міськради 12 квітня 2018 
року вдалася голова однієї із 
депутатських комісій Наталія 
Леонченко. Аналогія, як міні-
мум, некоректна, але логіка 
у словах Наталії Петрівни таки 
була. І якби депутати намагали-
ся з’ясувати суть і завдання, а го-
ловне – нагальну потребу у ство-
ренні Пластового молодіжного 
центру Житомирської міської 
ради, то цілком вірогідно, рі-
шення про підтримку «Пласту» 
у Житомирі могло мати зовсім 
іншу форму і вигляд. Адже не-
важко, наприклад, заснувати 
цільовий грант міської ради 
(чи міського голови) на підтрим-
ку пластового руху. Зрештою, 
міська рада, у лоні якої пере-
буває немало представників 
житомирського бізнесу, могла 
запропонувати і рекомендувати 
звернути доброчинну увагу на 
важливість всебічної допомо-
ги житомирським пластунам. 
Тим паче, що певний дах для 
«Пласту» у вигляді кімнати чи 
навіть залу влада міста могла б 
елементарно віднайти у примі-
щеннях ряду позашкільних за-
кладів та установ. Тоді не треба 
було б створювати комунальну 
установу, шукати для неї керів-
ника із відповідними фахови-
ми навичками та освітою. Тоді 
у «Пласту» та пластунів були б 
усі належні умови для відчутно-
го імпульсу у своєму розвитку 
на теренах Житомирщини. А те, 
що Пластовий центр у Жито-
мирі створений 12 квітня 2018 
року, зовсім не означає зрос-
тання популярності цієї леген-
дарно авторитетної організації 
(із більше як столітнім досвідом) 
у нашому місті. Тим паче, що 
якраз житомирська влада вже 
неодноразово демонструвала, 
як гарні і начебто сучасні ідеї, 
покликані сприяти розвиткові 
громадянського суспільства, 
стають предметом і сюжетом 

для скандалів, численних публі-
кацій у ЗМІ, жвавого обговорен-
ня у соціальних мережах. Так 
було із задумами громадськості 
щодо облаштування Українсько-
го (Народного) дому, які влада 
«модернізувала» у діяльність 
Дому української культури. Так 
само було із задумом зробити 
масовою газету «Місто» через 
жовті скриньки для безкоштов-
ного її поширення. Чим те все 
завершилося – усім відомо. То 
чому ж не робиться жодних ви-
сновків? Адже бажання спри-
яння та допомоги «Пласту» та 
пластунам у Житомирі за до-
помогою створення чергового 
комунального закладу є оче-
видно ризикованим варіантом 
побудови і розвитку «Пласту» 
як осередку громадянського 
суспільства.

Варто зауважити, що, попри 
підтримку задуму щодо утво-
рення Пластового молодіжно-
го центру під час сесії Жито-
мирської міськради 12 квітня, 
депутати навіть не намагалися 
з’ясувати природу та наслідки 
запропонованої «інновації». На 
сесії постало питання лише про 
створення наглядової ради, яка 
має контролювати роботу но-
воствореної установи. Що саме 
будуть контролювати і за чим 
саме будуть наглядати депу-
тати – це, як кажуть, питання 
філософське. Чи то наглядова 
рада рекомендуватиме меру 
фахівця на посаду керівника 
Пластового центру, чи то це бу-
дуть рекомендації щодо змісту 
його роботи у царині національ-
но-патріотичного виховання? 
Можливо, все буде зводитись 
лише до того, скільки грошей 
і на які потреби буде необхідно 
виділити з міського бюджету на 
потреби пластунів. До речі, від 
часу, коли з’явилося рішення 
сесії про утворення Пластового 
центру Житомирської міської 
ради, минув тиждень, але жод-
них пояснень, змістовних комен-
тарів із цього приводу влада 
міста так і не оприлюднила. 
Тому історія із житомирським 
«Пластом» отримала у середо-
вищі громадської думки чимало 
варіантів для обговорення. При 
цьому, як завжди, в умовах дефі-
циту інформації, не обійшлося 
без домислів чи здогадок. Од-
нозначно «Пласт» і пластуни, 
як середовище високоморальне 
і авторитетне, на подібне став-
лення з боку громади житоми-
рян не заслуговує. І влада міста 
Житомира, по суті, зробила для 
«Пласту» поки що суто «вовчу» 
послугу, аніж допомогла чи по-
сприяла хоча б у чомусь.
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У Житомирі затримали 
чоловіка, який «розгулював» 
вулицями з наркотиками 

На Житомирщині прокуратура виявила 
неправомірно укладені договори  
про закупівлю продуктів харчування  
за бюджетні кошти на 110 тис. грн

Працівники поліції охорони затримали 
двох «мисливців за металом»

Бердичівською міс-
цевою прокуратурою 
під час опрацювання 
відомостей щодо 
проведення органами 
місцевого самовря-
дування закупівель 
товарів за бюджетні 
кошти встановлено 
порушення вимог 
Закону України «Про 
публічні закупівлі».

Зокрема, у січні 2018 року 
трьома сільськими радами Бер-

дичівського району укладено 
із фізичною особою-підпри-
ємцем три договори купів-
лі-продажу про постачання 
продуктів харчування за бю-
джетні кошти.

Однак у договорах із при-
ватним підприємцем не визна-
чено конкретне найменування 
та кількість продукції, що є 
предметом закупівлі.

Крім цього, на веб-порталі 
Уповноваженого органу не 
оприлюднено електронні до-
кументи (річний план заку-
півель та додаток до річного 
плану), які підтверджували б 
планування сільськими радами 
закупівель товарної продукції 
та звіт про укладений договір.

Таким чином, під час про-
ведення зазначених закупівель 
продуктів харчування поруше-
но вимоги чинного законодав-
ства, принципи максимальної 
ефективності та економії, що 
створює ризик до протиправ-
ного витрачання бюджетних 
коштів, нераціонального та не-
ефективного їх використання.

Місцевою прокуратурою, 
з метою захисту інтересів дер-
жави, заявлено три позовні за-
яви про визнання недійсними 
вищезазначених договорів на 
загальну суму 110 тис. грн.

Наразі позовні заяви пере-
бувають на розгляді у госпо-
дарському суді Житомирської 
області.

Днями у Житомирі 
близько 20 години 
поліцейські отрима-
ли повідомлення на 
лінію «102» - невідомі 
особи намагаються 
винести з території 
підприємства метале-
ві вироби. 

Поліцейські охорони перебу-
вали на маршруті патрулювання, 
коли отримали повідомлення на 
лінію «102», що двоє невідомих 
осіб намагаються винести з тери-
торії одного з підприємств мета-
леві вироби. Прибувши на місце 
події, поліцейські з'ясували, що за 
допомогою звернувся охоронник 
підприємства. Саме він виявив на 
території, що охороняється, двох 
невідомих чоловіків.

Зловмисників було негайно за-
тримано. Під час перевірки поліцей-
ські охорони виявили, що чоловіки 
зібрали на території металобрухт, 
склали його у мішки, які планували 
винести за територію підприємства.

На місце події було викли-
кано слідчо-оперативну групу 
Житомирського відділу поліції, 
працівники якої встановили, що 
затриманими є 48-ми та 28-річний 
житомиряни.

Під час поверхнево-
го огляду у житоми-
рянина правоохорон-
ці вилучили шприци 
з підозрілою рідиною, 
подібною до опію.

16 квітня під час перевірки на-
явної оперативної інформації про 
можливе зберігання заборонених 
речовин оперативники криміналь-
ної поліції Житомирського ВП 
ГУНП на одній з вулиць облас-
ного центру зупинили 40-річного 
місцевого жителя.

Під час поверхневого огляду 
у чоловіка було виявлено та ви-
лучено два шприци, частково за-
повнені рідиною бурого кольору.

На місце події було викликано 
слідчо-оперативну групу, праців-

ники якої задокументували та ви-
лучили виявлене. Нині шприци із 
рідиною направлені на експертне 
дослідження.

Відповідні відомості внесені до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне 
виробництво, виготовлення, при-

дбання, зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотичних за-
собів, психотропних речовин або 
їх аналогів без мети збуту) ККУ.

За чинним законодавством за 
подібні протиправні дії передбаче-
но покарання від штрафу і  до по-
збавлення волі строком до 3 років.

До територіально-
го сервісного центру 
№ 1845 у Радомишлі 
14 квітня звернулася 
жителька Овруцько-
го району з наміром 
зареєструвати авто-
мобіль Citroen Jumper. 
Мікроавтобус дівчина 
придбала в торгівель-
ній організації.

Проте під час перевірки по 
базам виявилося, що транспорт-
ний засіб розшукує Управління 
патрульної поліції у м. Житомир, 
оскільки той «засвітився» у ДТП.

Про подію негайно повідо-
мили правоохоронні органи. 
Автомобіль затримали, а мате-
ріали зареєстрували в журналі 
єдиного обліку Радомишльського 
ВП Коростишівського ВП ГУНП 
в Житомирській області.

Регіональний  
сервісний центр МВС  

в Житомирській області

Співробітники 
Служби безпеки Укра-
їни спільно з військо-
вою прокуратурою 
викрили на хабарі 
начальника оператив-
ного відділу виправної 
колонії у Житомир-
ській області.

Про це повідомляє прес-
група УСБ України в Житомир-
ській області.

Правоохоронці встановили, що 
майор внутрішньої служби вима-
гав від родичів ув’язненого десять 

тисяч гривень за безперешкодну 
передачу заборонених предметів. 
Згодом він зажадав мобільний 
телефон вартістю шість тисяч 
гривень. Для одержання неправо-
мірної вигоди посадовець залучив 
свого знайомого.

Оперативники спецслужби за-
тримали зловмисника у робочому 
кабінеті після отримання та акти-
вації предмета хабара – мобільного 
телефону.

Вирішується питання щодо 
оголошення затриманому про під-
озру, обрання міри запобіжного 
заходу та відсторонення від посади.

У рамках кримінального про-
вадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 
Кримінального кодексу України, 
тривають слідчі дії.

У Радомишлі виявили 
автомобіль, який 
шукають житомирські 
правоохоронці

На Житомирщині  
СБУ затримала  
на хабарі посадовця 
пенітенціарного 
закладу
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Як іноземцю продати 
квартиру в Україні?

Нерезиденти, які купили не-
рухомість в Україні або одержали 
її в спадщину, можуть вільно нею 
розпоряджатися. Детальніше про 
те, як продати іноземцю квартиру, 
в рамках проекту «Я маю право!», 
розповіли фахівці Ружинського 
бюро правової допомоги.

Нерезидентами виступають 
громадяни інших країн або Укра-
їни, а також люди без громадян-
ства, які постійно проживають 
поза межами України. До даної 
категорії належать всі, хто має по-
стійне місце проживання (ПМП) 
за кордоном. За Законом України 
«Про зовнішньоекономічну діяль-
ність» під ПМП мається на увазі 
проживання на території певної 
держави не менше 1 року.

Громадянин України, який 
проживає на ПМП за кордоном, 
вважається нерезидентом тільки 
в тому випадку, якщо його пере-
бування там не обумовлене ви-
конанням службових обов'язків, 
контрактом або іншими подібни-
ми обставинами.

Укладати угоди купівлі-про-
дажу нерухомості на території 
України мають право нерези-
денти, яким виповнилося 18 
років. Якщо іноземець особисто 
бере участь у здійсненні угоди, 
на момент підписання договору 
він повинен перебувати в Україні 
легально, що підтверджують його 
міграційні документи.

У разі продажу квартири нере-
зиденту потрібно надати нотаріусу 
необхідні документи на квартиру 
та провести її оцінку.

Також нерезидент повинен 
перевести на державну мову та 
нотаріально завірити свій паспорт 
(посвідку на проживання), свідо-
цтво про шлюб і згоду чоловіка/
дружини на продаж нерухомості. 
Продаж неможливий без наяв-
ності у нерезидента картки фізич-
ної особи – платника податків. 
Для цього нерезиденту потрібно 
звернутися з легалізованими до-
кументами до Державної подат-
кової інспекції. Маючи цей пакет 
документів, нерезидент може 
укласти договір купівлі-продажу 
з покупцем.

Найчастіше рахунок нерези-
дента, на який потрібно перевести 
гроші, відкритий у закордонному 
банку. А отже покупцю доведеть-
ся розраховуватися іноземною 
валютою. Зробити це можна за 
наявності індивідуальної ліцензії 
НБУ, яка дозволяє використовувати 
іноземну валюту як засіб платежу, 
а також переводити гроші за кор-
дон. При здійсненні угоди на суму 
від 150 тис. грн покупець повинен 
надати документ, що підтверджує 
законне володіння грошима.

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за номером 
0 800 213 103 (єдиний контакт-
центр надання безоплатної право-
вої допомоги).

КОЛОНКАПрофілактика 
туберкульозу –  
одна із основних 
проблем сучасності!

Туберкульоз – спіль-
не інфекційне захво-
рювання людини та 
тварини, яке викли-
кається патогенними 
бактеріями з роду 
мікобактерій, так зва-
ною туберкульозною 
паличкою Коха.

В природі мікобактерії відомі 
п’яти типів. Людину вражають 
3 типи мікобактерій: до 90% за-
хворювань людей викликається 
«людським» типом, інші 10% – 
«бичачим» і «пташиним» типами.

Туберкульоз продовжує зали-
шатися глобальною проблемою 
у світі, оскільки на рівень захворю-
ваності впливають не лише медич-
ні аспекти та особливості збудника, 
але й рівень соціально-економічно-
го стану суспільства, тобто це не 
тільки важка інфекційна хвороба, 
а й соціальна проблема.

Поширення туберкульозу на-
було загрозливих масштабів. За 
даними ВООЗ, збудниками ту-
беркульозу інфіковано третину 
населення Землі, тому Україна не 
є винятком. Кожну годину одна 
людина помирає від цієї небез-
печної хвороби. Один хворий на 
відкриту форму туберкульозу 
може за рік заразити до 15 людей. 
Тенденція до росту туберкульо-
зу відмічається в світі і в Україні 
зокрема. Тому в квітні 1993 року 
Всесвітня організація охорони 
здоров’я оголосила туберкульоз 
глобальною небезпекою. З 1996 
року всі країни світу 24 березня 
проводять у себе Всесвітній день 
боротьби з туберкульозом.

В Україні щороку реєструється 
до 40 тис. нових випадків захво-
рювання на туберкульоз, поми-
рає щороку до 10 тисяч хворих. 
Значні труднощі виникають при 
лікуванні хворих, які інфіковані 
мультирезистентними штамами 
мікобактерій. Ці збудники стійкі 
до протитуберкульозних засобів, 
тому захворювання, як правило, 
закінчується летально.

У м. Житомирі ситуація із 
захворюваності туберкульозом 
також залишається напруженою. 
У 2017 році було зареєстровано 
129 нових хворих на туберкульоз 
органів дихання, в тому числі 86 
(66,7%) з відкритою формою, які 

виділяють збудник у навколишнє 
середовище. Але наведені циф-
ри – це випадки лише вперше 
діагностованого туберкульозу. 
Враховуючи тривалий період лі-
кування, наявність загострень та 
рецедивів хвороби, фактична кіль-
кість потенційно небезпечних для 
оточуючих хворих туберкульозом 
значно більша. Станом на 1 квітня 
2018 року року у м. Житомирі на 
обліку перебуває 206 вогнищ ба-
цилярного туберкульозу, в тому 
числі в третині осередків поруч 
з тими, хто захворів, живуть діти.

Заражаються туберкульозом 
головним чином від хворих лю-
дей, рідше – через молоко, сири, 
м’ясо хворої на туберкульоз худоби. 

Можливість зараження збільшу-
ється при постійному або трива-
лому спілкуванні з хворим на ба-
цилярний туберкульоз. Найбільш 
небезпечним фактором передачі 
збудників цієї хвороби є харко-
тиння хворих, в якому міститься 
велика кількість туберкульозних 
паличок. У висохлому харкотинні, 
в затемненому приміщенні, в ки-
лимах, м̀яких іграшках, постільній 
білизні і особистих речах хворого 
збудник туберкульозу може збе-
рігатися до 12 місяців. Збудник 
потрапляє в організм людини 
переважно з пилом, дрібними 

краплями харкотиння, тобто по-
вітряно-краплинним шляхом, а та-
кож через різні предмети довкілля.

Майже всі люди – одні раніше, 
інші – пізніше – зустрічаються 
з мікобактеріями туберкульозу. 
Проте розвиток хвороби залежить 
від стану захисних сил організму. 
Вірогідність захворіти на туберку-
льоз значно вища при наявності 
хвороб, які знижують імунітет. 
Це – цукровий діабет, виразкова 
хвороба, хронічні захворювання 
легень, а також алкоголізм, нарко-
манія, ВІЛ-інфікування. Такі хворі

входять в групу ризику з тубер-
кульозу і повинні проходити флю-
орографічне обстеження щороку.

Щороку підлягають обсте-

женню також особи декретова-
них груп населення – працівники 
підприємств громадського хар-
чування, торгівлі, харчової про-
мисловості, медичні працівники, 
працівники дитячих і підліткових 
навчальних та виховних закладів, 
підприємств комунально-побу-
тового обслуговування. Решті 
населення потрібно проходити 
профілактичне флюорографічне 
обстеження органів грудної клітки 
не рідше 1 разу на 2 роки.

Ранніми ознаками туберку-
льозу є швидка втомлюваність, 
втрата ваги, надмірна пітливість, 

загальне нездужання, задишка, 
підвищення температури тіла, 
особливо у вечірні години до 37,5 
град., появою тривалого (більше 
3-х тижнів) кашлю з виділенням 
харкотиння або без нього.

Своєчасно виявити захворю-
вання на туберкульоз можна за 
допомогою лабораторного до-
слідження мокротиння та флюо-
рографічного обстеження легень, 
а у дітей – за результатами щоріч-
ної постановки реакції Манту.

Одним із основних методів 
профілактики туберкульозу є про-
ведення профілактичних щеплень 
вакциною БЦЖ, які проводяться 
новонародженим дітям в полого-
вих відділеннях та повторна ревак-
цинація дітям у віці 7 років.

Для запобігання захворюванню 
на туберкульоз слід дотримуватися 
таких правил:

– намагайтеся вести здоровий, 
активний спосіб життя, не паліть, 
не зловживайте алкоголем;

– проводьте систематичне воло-
ге прибирання приміщень, меблів, 
не допускайте накопичування пилу, 
частіше провітрюйте кімнати;

– утримуйтеся від купівлі 
продуктів на стихійних ринках, 
особливо молочної та м’ясної 
продукції;

– не рідше 1 разу на 2 роки 
проходьте профілактичне флю-
орографічне обстеження органів 
грудної клітки (з 15 років), а якщо 
ви належите до групи ризику – 
щороку;

– стежте за обов’язковими ще-
пленнями вакциною БЦЖ ново-
народжених і дітей у віці 7 років та 
щорічною туберкулінодіагностикою 
шляхом постановки проби Манту;

– намагайтеся обмежувати 
своє спілкування з хворими на 
туберкульоз, в першу чергу обе-
рігайте дітей від контактів з хво-
рими на туберкульоз родичами 
чи знайомими;

– при наявності частих кон-
тактів з хворими на туберкульоз 
обов’язково звертайтеся до діль-
ничних лікарів для позачергового 
обстеження.

Пам’ятайте, що заразитися 
туберкульозом легко, а лікування 
потребує тривалого часу!

Лікар-епідеміолог ДУ 
«Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ 

України» А. С. Крицький
Завідувач Житомирсько-

го міськрайонного відділу 
І. М. Киричук
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Питання вибору земельної 
ділянки для будівництва 
власного житла є одним 
з найважливіших, адже 
комфорт і затишок оселі 
залежить не тільки від самої 
будівлі, але й від місця роз-
ташування, від ділянки, на 
якій він буде побудований.

Тож у даній статті ми розповімо вам про 
те, як правильно вибрати земельну ділянку і на 
які критерії насамперед слід орієнтуватися.

Необізнаному пересічному громадя-
нину важко визначитись і розібратись без 
професійної поради з цього питання. Про-
аналізуємо усі чинники, які впливають на 
правильний і раціональний вибір земельної 
ділянки під забудову.

Грунт і грунтові води
Тип ґрунту на вибраній вами ділянці 

впливає на конструкцію фундаменту вашого 

будинку. Крім того, великий вплив має те, як 
глибоко залягають грунтові води.

Є простий спосіб перевірки рівня ґрун-
тових вод без залучення спеціальних служб. 
Для цього в різних частинах ділянки необ-
хідно викопати кілька ям глибиною 70–80 
сантиметрів. Якщо через годину-дві дно ям 
все ще сухе – хвилюватися нема чого. Осо-
бливо актуальна ця перевірка при купівлі 
ділянки біля річки.

Рельєф ділянки
Тут все досить просто, розташування 

ділянки на рівній місцевості – це ідеально. 
Якщо ж ділянка знаходиться на місцевості 
з ухилом, необхідно розумно підібрати архі-
тектуру і розміщення вашого будинку. Точно 
не варто вибирати ділянку з яром.

Екологія
Як вибрати ділянку для дому з точки 

зору екології? Вважається, що оптимальне 
розташування ділянки в лісі або на березі 
водойми. Не варто спокушатися такими 
ділянками. По-перше, ліс забезпечить вам 
величезну різноманітність комах, а водойма 
не тільки збільшить їх кількість, але й усклад-

нить будівництво та експлуатацію.

Каналізація і водопостачання
У разі наявності поблизу колективного 

водопроводу вам залишиться тільки під-
ключитися до нього.

Однак не завжди колективний водопровід 
забезпечує високу якість води і достатній 
напір, особливо в літній час. Знайти ж воду 
на ділянці не завжди можливо. Крім того, 
необхідно взяти пробу із свердловини і від-
дати її в СЕС на аналіз.

Тому питанням водопостачання варто 
потурбуватися в самому початку вибору 
земельної ділянки під будівництво.

Питання каналізації, як правило, ви-
рішується з використанням септиків, але 
може ускладнитися, якщо ділянка пере-
буває біля водойми, особливо на відстані 
менше 150 метрів.

Електропостачання
Зверніть увагу, чи є поряд з ділянкою 

лінії електропередачі. Якщо ні, то як далеко 
вони перебувають? Де знаходиться найближ-
ча підстанція, скільки фаз і яку потужність 
вам можуть виділити? Споживання будинку 

площею 100–150 кв.м становить близько 10 
кВт. Якщо фінанси дозволяють, використо-
вуйте альтернативні джерела енергії. Напри-
клад, сонячні колектори або теплові насоси. 
З часом вони стають більш доступними.

Газопостачання
Газопостачання на приміських ділянках, 

особливо розташованих досить далеко від 
міста, є складним. Однак наявність газу в бу-
динку знизить витрати на опалення. Варто 
задуматися про це при виборі земельної 
ділянки під будівництво.

Також при виборі ділянки варто звер-
нути увагу на якість дороги до ділянки, 
рівень сигналу стільникового телефо-
ну – це забезпечить не тільки можливість 
зв’язку, але й доступ до Інтернету, а також 
централізоване вивезення сміття – це не 
критично, але досить зручно.

Не поспішайте купувати земель-
ну ділянку, не вивчивши всі нюанси. 
Пам’ятайте, що кінцева ваша мета – це 
отримувати задоволення від проживання 
у своєму новозбудованому будинку, а не 
жити спочатку у вічному будівництві, а по-
тім у вічному ремонті!

Поради фахівців: вибираємо земельну 
ділянку для будівництва приватного будинку
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Алла Герман

Журналісти «20 хвилин» 
продовжуть моніторити 
декларації чиновників. Цьо-
го разу ми розповімо своїм 
читачам про статки заступ-
ників голови Житомирської 
обласної ради.

Згідно з поданою декларацією, перший 
заступник голови Житомирської обласної 
ради Сергій Крамаренко у 2017 році отри-
мав заробітну плату за основним місцем 
роботи у сумі 344 тис. 155 грн та дивідендів 
у сумі 107 тис. грн. Свою декларацію чи-
новник оприлюднив 23 березня 2018 року.

Також перший заступник голови облас-
ної ради минулого року отримав 182 гривні 

гонорару і 800 гривень відшкодування від 
профспілкового комітету.

Рахунків у банківських установах 
Сергій Крамаренко не має, натомість 
готівкою декларує 14 тисяч євро і 85 ти-
сяч гривень.

Щодо об'єктів нерухомості, то у власнос-
ті чиновника квартира в Олевську площею 
61,4 кв. м і квартира у Києві, однак у спіль-
ній власності (20%). Крім того, в Олевсько-
му районі Житомирської області Сергій 
Михайлович має три земельні ділянки за-
гальною площею 40 тис. кв. м. У Житомирі 
перший заступник голови обласної ради 
орендує квартиру площею 27 кв.м.

Цінного нерухомого майна згідно з де-
кларацією Сергій Крмаренко не має, а от 
серед рухомого майна у власності посадовця 
автомобіль марки «Тойота Прадо» 2007 року 
випуску вартістю 203 тисячі гривень.

Також перший заступник голови об-
ласної ради має корпоративні права у то-
варистві з обеженою відповідальністю «АЙ 
ДІ ГРУП ПЛЮС» – 56,62% від загального 

капіталу, ТОВ «Виробничо-інвестиційна 
компанія «Древляни» – 20%, ТОВ «Ме-
таліст Озеф» – 100%, ТОВ «Олевський 
фарфоровий завод» – 23,79% власності, 
ТОВ «Торговий дім «Електрофарфор» – 
50%, ТОВ «Центр розробки нових аграрних 
технологій Полісся» – 50%.

Дружина Сергія Михайловича – Шворяк 
Олена Володимирівна – декларує у власності 
квартиру у Києві, площа якої становить 
124,6 кв. м вартістю на момент придбання 
1 млн 660 тис. грн. Ще одну квартиру жінка 
посадовця має у спільній власністі у Києві 
(38%). Крім того, Олена Шворяк має дві зе-
мельні ділянки: одну – в Олевському районі 
площею 10 837 кв. м і в Петрівському районі 
Кіровоградської області – 55 206 кв.м.

Серед цінного рухомого майна дружина 
першого заступника міського голови має 
легковий автомобіль «Форд Фієста» (2012 рік 
випуску) вартістю 144 тис. грн.

У 2017 році заробітна плата Олени Во-
лодимирівни за основним місцем роботи 
склала 790 тис. 56 грн, додаткове благо 

20 тис. 315 грн, а також дохід від надання 
майна в оренду становив 7 тис. 360 грн.

Згідно з поданою декларацією, Олена 
Шволяк готівкою має 2 тис. 600 доларів та 
у 2007 році отримала кредитів розміром 
у 107 тисяч 952 долларів. Її поручителем 
виступив чоловік Сергій Крамаренко.

Алла Герман

У порівнянні зі своїм коле-
гою – першим заступником 
голови обласної ради Сергі-
єм Крамаренком – деклара-
ція Максима Вілівчука дещо 
скромніша.

Відтак у 2017 році заступник голови Жи-
томирської обласної ради отримав заробітну 
плату за основним місцем роботи у сумі 
312 тис. 202 грн. Свою декларацію Максим 

Вілівчук оприлюднив 24 березня 2018 року.
Також чиновник отримав й інші до-

ходи, а саме проценти – 19 грн, додаткове 
благо – 459 грн, виплати – 800 грн. Готівкою 
посадовець декларує 65 тисяч гривень та 
31 тисячу доларів.

Серед об'єктів нерухомості у власності 
Максима Олександровича земельна ділянка 
площею 15 500 кв. м у селі Ягодинка Хоро-
шівського району Житомирської області 
та земельна ділянка 342 кв.м у селі Іванівка 
Житомирського району.

Житла у власності заступника голови 
обласної ради немає, натомість посадовець 
безоплатно орендує у родича першого сту-
пеню спорідненості квартиру загальною 
площею 55 кв.м.

Щодо цінного рухомого майна, то Мак-
сим Вілівчук володіє двома легковими авто-
мобілями, марки «Renault Trafic» 2005 року 
і «Citroen Berlingo» того ж року випуску.

Крім того, заступник голови обласної 
ради має корпоративні права в ТОВ «Марія-
Полісся» – 50% від загального капіталу.

Нагадаємо, відповідно до статті 45 За-
кону України «Про запобігання корупції», 
державні службовці, інші суб’єкти деклару-
вання зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати 
шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, за минулий рік за формою, 
яку визначає національне агентство.

Декларація Сергія Крамаренка: 
гроші, нерухомість, бізнес

Скромні статки  заступника голови 
облради Максима Вілівчука

Анастасія Ліберман

Взимку минулого року 
житомирянам обіцяли на-
ближену копію Ейфелевої 
вежі, яку місту подарував 
коростенський підпри-
ємець. Для її встановлення 
чекали на сприятливі погод-
ні умови.

Чотири місяці тому у коментарі журналіс-
там «20 хвилин» головний архітектор міста Юрій 
Безбородов зазначив: «Без рішення виконкому 
встановлення не відбудеться. На коли саме при-
значать засідання – поки невідомо. Чекаємо 
тепла, наразі не сезон взагалі встановлювати таку 
конструкцію, адже треба заливати фундамент, 
а погодні умови поки не сприятливі».

Жителі міста бурхливо обговорювали вста-
новлення Ейфелевої вежі у житомирській тран-
скрипції в соціальних мережах. «З нетерпінням 
чекаємо. Вже дуже хочу побачити! Буде чудове 
місце для фотосесії», – пишуть житомиряни.

Проте досить мріяти! Сніг давно зійшов, 
однак навіть натяків на будь-які роботи зі 

встановлення обіцяної копії Ейфелевої вежі 
так і немає. На запитання, чому досі немає 
руху в цьому напрямку, почули здивовану 
відповідь головного архітектора міста Юрія 
Безбородова.

«А хто сказав, що її будуть монтувати? 
Наразі це питання ще не вирішено», – каже 
посадовець.

Зменшену копію Ейфелевої вежі мали вста-
новити у Коростені, але міська рада так і не ви-
значилася з місцем. Поки вирішували питання 
розташування конструкції, власник подарував її 
житомирянам. Доки місцеві чиновники чекають 
на диво, не виключено, що вже завтра локацію 
встановлять, наприклад, у Малині.

Париж у Житомирі відміняється: 
черговий провал місцевої влади
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У м. Полтаві від-
булася конференція 
«Європейські рефор-
ми в українському 
АПК», на якій обгово-
рювали вплив Угоди 
про асоціацію на 
аграрну сферу.

Серед основних питань, 
що порушувалися, були ті, які 
стосувалися впливу Угоди про 
асоціацію на бізнес і зовнішньо-
торговельну ситуацію України та 
просування аграрної реформи. 
Спікерами конференції стали 
представники делегації Євро-
пейського Союзу в Україні, пред-
ставники центральної та місцевої 
влади, експерти з євроінтеграції, 
представники асоціацій аграр-
ного бізнесу, експерти ІЕД. Саме 
вони проаналізували всі аспекти 
просування до регіонів реформи 
в аграрному секторі.

– На мою думку, Україна має 
багато чого зробити. Угоду про 
асоціацію можна вважати планом 
дій, які Україна має здійснити 
найближчі 10–15 років. Це така, 
можна сказати, «Roadmap» (кар-
та), по якій країна має йти у до-
сягненні своїх цілей, – зауважила 
Ірина Коссе, координатор проекту 
«Просування реформи в регіони».

Серед досягнутих здобутків 
експерти визначили одразу цілу 
низку:

• покращення умов експорту 
нашої продукції;

• прискорення темпів еконо-
мічного зростання. Чим вищий 
виробничий потенціал країни, 
тим вищі темпи економічного 
зростання. Харчова промисло-
вість та сільськогосподарське 
виробництво нарахувало ВВП. 
Це перший крок до економічного 
зростання;

• збільшення кількості зайня-
тих в економічній діяльності. Це 
є позитивним чинником для еко-
номічного зростання та розвитку;

• залучення прямих інозем-
них інвестицій. Зацікавлення 
потенційних інвесторів та спри-
ятливий інвестиційний клімат.

Окрему увагу приділили 
результатам адміністративних 
реформ, які будуть впроваджу-
ватися для реалізації зобов’язань 
України за Угодою. В результаті 
очікується підвищення ефектив-
ності роботи системи державного 
управління у сфері безпечності 
харчових продуктів та приведен-

ня у відповідність до вимог ЄС. 
Також мають дотримуватися тех-
нічні, екологічні вимоги та вимоги 
у сфері санітарних заходів. Зрос-
те частка органічних продуктів 
харчування, посиляться вимоги 
до сировини для промисловості, 
що має відповідати всім європей-
ських вимогам за якістю.

На сьогодні маємо ряд зна-
чних результатів. Зокрема для 
вітчизняних експортерів забез-
печений доступ до ринків ЄС. 
Як кажуть фахівці, зона вільної 
торгівлі розширила можливості 
в усіх секторах України. Зараз ми 
входимо до списку країн, яким 
дозволено експортувати до ЄС 
продукцію тваринного походжен-
ня та продукти їх переробки, не 
призначені для вживання люди-
ною. Україна є лідером у пред-
ставленні своїх товарів на ринку 
ЄС. Займає 4 місце за експортом 
зернових культур.

Слід відзначити, що Угода про 
асоціацію не могла не вплинути 
на бізнес. Для визначення статусу 
впливу Інститутом економічних 
досліджень та політичних кон-
сультацій був проведений моні-
торинг серед експортерів та ім-
портерів. В результаті з’ясувалося, 
що бізнес відчув нейтрально-по-
зитивний вплив.

– З числа опитаних представ-
ників бізнесу більш ніж третина 
відчули, що вплив позитивний. 
В цей же час понад половина рес-
пондентів не відчула ніякого впли-
ву, – говорить виконавчий директор 
ГО «Інститут економічних до-
сліджень та політичних консуль-
тацій» Оксана Кузяків.

Експерти відзначили 5 осно-
вних перешкод для експортерів:

• недостатній рівень якості 
транспортної інфраструктури;

• тривале очікування оформ-
лення експорту на митниці;

• велика кількість дозвільних 
документів для експорту;

• відсутність правил визна-
чення походження товару;

• непередбачуваність торго-
вельної політики. На сьогодні 
вплив трохи зменшився.

Перешкоди для імпортерів:
• складність митного та по-

даткового законодавства;
• транспортна інфраструк-

тура;
• несприятливе валютне ре-

гулювання;
• непрозорість на митниці.
Представник управління мит-

ниці зазначила, що зі свого боку 
вони стараються вдосконалювати-
ся. Зараз створене «єдине вікно» 
для обміну інформацією про 
вантаж між службами контролю. 
Слід зауважити, що на сьогодні 
експорт переважає над імпортом 
у співвідношенні 60% до 40% на 
користь останнього.

– Ми отримали великий ринок 
збуту продукції, який дасть змогу 
нашим підприємствам модернізу-
ватися, – зазначив віце-президент 
Полтавської ТПП Володимир Бо-
рисенко.

Повноцінно Угода про асоці-
ацію запрацювала в кінці 2017 
року після ратифікації. Україна 
інтегрована у світовий ринок і там 
тримається завдяки природним 
ресурсам. Зрозуміло, що так вічно 
тривати не може. Цю думку під-
тримують і експерти конференції.

– Угода фіксує положення, 
переваги і вигоди сторін. Нині 
Україна посідає 4-е місце по екс-
порту. Переважаючими є харчова 
промисловість та сільське гос-
подарство. З боку ЄС ми маємо 
рекомендації – розвивати дрібне 
індивідуальне виробництво, – по-
відомив Павло Коваль, генеральний 
директор Української аграрної 
конференції.

Експортний потенціал 
Житомирщини

Житомирська область при-
ваблива для інвесторів не тільки 
своїм близьким територіальним 
розміщенням до столиці, а й зо-
внішньоекономічною діяльніс-
тю. Станом на січень 2018 року 
обсяг експорту товарів становив 
51,5 млн дол., що порівняно 
з січнем 2017 року більше на 
35,6% (у сумі на 13,5 млн дол.). 
Зростання імпорту з 2017 до 2018 
року становить 58,7%, (у сумі від 
12,3 млн дол. до 33,2 млн дол.). 
Позитивне сальдо (перевищення 
експорту над імпортом) становить 
18,2 млн дол. Житомирська об-
ласть має партнерів із 78 країн 
світу. Зовнішньоекономічну ді-
яльність ведуть 143 Житомирщи-
ни. Найбільшими експортними 
країнами-партнерами є Німеч-
чина, Польща, Білорусь, Румунія, 
Туреччина, Італія, Швейцарія 
та Угорщина. Експорт товарів 
до країн Європейського Союзу 
становить 33,7 млн дол. (65% від 
загального обсягу експорту). 
У Житомирській області в екс-
порті продукти рослинного по-
ходження посідають 3-е місце, 
займаючи частку в 14,7%.

Найбільшими імпортними 
партнерами Житомирської облас-
ті є Німеччина, Угорщина, Поль-
ща, Китай, Білорусь, Швейцарія. 
Імпорт товарів із Європейського 
Союзу становить 23,4 млн дол. – 
70,3% від загального обсягу.

Серед імпорту 30% займає 
імпорт машин і техніки, 12,5% – 
полімерні матеріали, 12,1% – ви-
роби з каменю, гіпсу та цементу, 
11% – текстильні матеріали та ви-
роби, 10% – недорогоцінні метали, 
4,9% – мінеральні продукти, 3,8% – 
засоби наземного транспорту.

Найбільшими учасниками 
зовнішньоекономічних процесів 
в області, окрім обласного цен-
тру, є міста Бердичів, Коростень, 
Малин та Новоград-Волинський. 
Серед районів – Андрушівський, 
Баранівський, Бердичівський, 
Брусилівський, Ємільчинський, 
Житомирський.

Серед усіх регіонів України 
Житомир займає 5 позицію за 
промисловим виробництвом, 
приріст якого складає 9,2%. За 
інформацією департаменту еко-
номічного розвитку, такий при-
ріст виник у зв’язку зі зростанням 
обсягів у добувній промисловості 
на 21,5% та переробній на 4,6%. 
Зокрема виготовлення виробів 

з деревини зросло на 15,2%.
Упродовж 2016 та 2017 років 

структура і частина європейських 
ринків для експорту з Житомир-
щини становила близько 60%. 
При цьому зростання обсягу 
експорту за цей час склало в се-
редньому близько 20%.

Рушійним є сільське 
господарство

Сільське господарство – одна 
з основних галузей економіки об-
ласті. Саме сільське господарство 
дуже приваблює інвесторів за ра-
хунок майбутнього потенціалу. 
Житомирська область має значні 
результати у сільському госпо-
дарстві. Обсяг валової продукції 
порівняно з 2016 роком зріс на 
3,6%. Область повністю покриває 
власні потреби в продовольстві.

У 2018 році на розвиток агро-
промислового комплексу пла-
нується виділити 5,3 млн грн. 
Ці кошти будуть спрямовані на 
підтримку жителів сіл і фермерів. 
Для розвитку сільського госпо-
дарства, сільського населення має 
бути не менше 30%.

Як зазначив Павло Коваль, за 
рекомендаціями ЄС, 45% коштів 
має йти на підтримку фермерів.

У 2017 році на підтримку АПК 
передбачили лише 6,1 млн грн. 
Експерти відзначають, що без 
фінансової підтримки більшості 
виробників дуже складно набли-
зити продукцію до європейських 
стандартів.

– Якщо говорити про сіль-
ське господарство, то це одна 
з найбільш динамічних галузей 
експортерів України. Сільсько-
господарські товари перебувають 
у топ-8 товарів, які везуть до 
Європейського Союзу», – заува-
жила Вероніка Мовчан, директор 
з наукової роботи ГО «Інститут 
економічних досліджень та полі-
тичних консультацій».

З усього сказаного можна зро-
бити висновок, що завдань для ро-
боти в Україні є багато. Для того, 
щоб відчути себе повноцінними 
європейцями, кожному – і чинов-
никам, і бізнес-середовищу – слід 
тісно співпрацювати, докладаю-
чи чимало зусиль задля втілення 
власних мрій та сподівань.

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

Європейські реформи  
в українському АПК

 На фото: виконавчий директор ГО Інституту економічних
    досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків
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Вже за кілька міся-
ців у новому та ошат-
ному будинку в селі 
Буки Житомирського 
району лунатиме ди-
тячий сміх. Саме там 
має оселитися багато-
дітна родина Андрій-
чуків. Мама Людмила 
разом з головою Тете-
рівської ОТГ Вален-
тиною Ільницькою 
оглядають помешкан-
ня і показують дитячі 
кімнати на другому 
поверсі.

Вони просторі та світлі, з су-
часним ремонтом. Господиня пе-
реконана – дітям сподобається. 
Щоправда, поки й сама не знає, 
хто тут житиме. Разом з чоловіком 
та двома власними дітьми виріши-
ли створити будинок сімейного 
типу. На цей крок їх надихнув 
приклад друзів зі столиці – ті ви-
ховують 9 прийомних дітей. Часто 
спілкувалися з ними, допомагали.

Андрійчуки наразі готуються 
до знайомства з 8 новими членами 

свої родини. Попередньо батьки 
пройшли відповідне навчання, 
з якого тільки-но повернулися. 
Місцева влада допомогла з при-
дбанням сучасного будинку 
і тепер усі клопоти – по обла-
штуванню оселі. Не приховують 
хвилювання, хоча пішли на такий 
відповідальний крок свідомо.

«Маємо двох власних дітей – 
сина й доньку, вони вже дорос-
лі і обіцяють нам допомагати та 
підтримувати, – говорить пані 
Людмила. – Син уже чекає зу-
стрічі і хоче познайомити діток 
зі своїми друзями. Ми пройшли 
з чоловіком навчання. Тепер, як то 
кажуть, від теорії до практики. До-
свід виховання вже маємо і щиро 
раді, що у наші наміри повірили 
і нам довірили таку гарну справу. 
Насправді, вже давно думали про 
велику родину. Коли почули, що 
є така можливість, то не сумніва-
лися ні хвилини. Дякуємо голові 
ОТГ та усім небайдужим, які вже 
долучилися вирішення питань. 
Поки увесь час та сили йдуть на 
те, аби створити у цьому будин-
ку гарні умови до приїзду дітей. 
Приємно, що на наші потреби 
відгукуються благодійники та 
спонсори. Зокрема, депутат Жито-
мирської обласної ради Ігор Ходак 
через своїх помічників передав 8 
постільних наборів, ковдри, по-
душки та матраци. Все новеньке, 

кольорове і якісне. Думаю, що 
діткам сподобається, бо, звичай-
но, не всі це мали раніше, а тут 
хочеться, щоб було все краще, бо 
і в них, і в нас починається нове 
життя. Будемо разом обживати 
ці стіни і все у нас буде добре».

З проханням підтримати 
будинок сімейного типу, який 
з’явився у Буках під Житомиром, 
до депутата облради Ігора Ходака 
звернулася голова ОТГ Валентина 
Ільницька. Той відреагував майже 
миттєво і закупив усе необхід-
не для 8 дитячих ліжок, які уже 
встановили.

«Приклад цієї родини нади-
хає і вартий для наслідування. 
Виховавши власних дітей, вони 
подарують радість дитинства, тур-
боту, ласку, а головне батьківство 
ще 8 діткам з інших родин, – від-
значає депутат Житомирської об-
ласної ради Ігор Ходак. – У кожної 
дитини своя історія, але в новій 
родині у них все складеться якнай-
краще, тим паче стільки людей 
об’єдналися навколо цієї ідеї. Зі 
свого боку теж спробував внести 
якусь частинку в загальну справу, 
адже коли мова йде про дітей, про 
майбутнє регіону та країни, зали-
шатися осторонь неможливо. Хай 
на цих подушках і під цими ков-
драми дітям сняться приємні сни, 
вони набираються нових сил для 
звершень і нехай радують своїх 

батьків. Намагатимемось й надалі 
опікуватися будинком сімейного 
типу в Буках».

До слова у 2018 році на Жито-
мирщині під опіку влаштували 66 
дітей, усиновили 22 дітей, ще 21 
дитина виховується у трьох нових 
будинках сімейного типу та двох 
прийомних сім’ях. Лише протя-
гом І кварталу в області усиновили 
22 дитини, створили три дитячі 
будинки сімейного типу у м. Жи-
томир та м. Новоград-Волинський 
та дві прийомні сім’ї, в які вла-

штували 21 дитину. Крім цього, 
до Ружинського району переїхав 
ДБСТ з Вінницької області, до Жи-
томирського району – з Луганської.

Протягом останніх років збіль-
шується кількість дітей, які вихо-
вуються у різних формах сімейно-
го виховання, а кількість дітей, які 
проживають в інтернатах – змен-
шується. Загалом в Житомир-
ській області вже функціонує 40 
дитячих будинків сімейного типу 
та 196 прийомних сімей, в яких 
виховується 638 дітей.

Наприкінці березня 
Президент України 
Петро Порошенко 
підписав закон, який 
посилює відповідаль-
ність за порушення 
правил паркування.

Закон має низку нововведень: 
від штрафів за неоплачене пар-
кування до переліку підстав для 
евакуації авто. Документ набуде 
чинності 27 вересня, тож україн-
ці мають ще майже півроку, аби 
ознайомитись та підготуватись до 
нових правил.

За що каратимуть водіїв? 
У новому законі йдеться про пору-
шення правил зупинки, стоянки та 
паркування, несплату паркування 
на платному майданчику, а також 
паркування на місцях для осіб з ін-
валідністю. Крім того, закон перед-

бачає 17 конкретних випадків ева-
куації. Зокрема, якщо автомобіль 
стоїть на проїжджій частині у два 
або більше рядів, на залізничних 
переїздах, трамвайних коліях, на 
пішохідних переходах, а також на 
зупинках громадського транспорту.

Як фіксуватимуть пору-
шення? Напевно, найважливіша 
новація закону – це запровадження 
автоматичної фото- та відеофіксації 
порушень. За інформацією МВС, 
стаціонарні камери встановлять на 
стовпах, шляхопроводах та у гро-
мадському транспорті. Інформація 
з камер надходитиме до центрів 
обробки даних, де за результатами 
перевірки поліцейські складатимуть 
постанову із датою, часом та місцем 
порушення. Цікаво, що при фіксації 
порушень у режимі зйомки не буде 
особистого спілкування з поліцей-
ським. За задумом авторів закону, 
це мінімізує корупцію на дорогах.

Хоча, звичайно ж, право випи-
сувати штрафи залишається і за 

патрульними. До того ж, крім них, 
штрафувати та проводити евакуа-
цію зможуть спеціальні інспектори 
з паркування. Вони обов'язково фік-
суватимуть порушення на фото чи 
відео. Інспектори не прийматимуть 
готівку за виписані штрафи на міс-
ці правопорушення. Інформація 
буде вноситись до реєстру адмі-
ністративних порушень у сфері 
безпеки дорожнього руху, після 
чого водій отримуватиме на пошту 
відповідну постанову.

«Інспектор відправляє запит 
до єдиного реєстру транспортних 
засобів, отримує відповідь по влас-
нику і може притягати до відпо-
відальності. Залишає відповідний 
корінець під лобовим склом», – по-
яснює виконувач обов'язків дирек-
тора КП «Київтранспарксервіс» 
Олександр Німас.

Важливо, що до відповідаль-
ності притягатимуть особу, на 
яку зареєстроване авто. Через це 
можуть виникнути певні складно-

щі із автомобілями з іноземною 
реєстрацію, які у народі прозвали 
«євробляхами». Якщо авто у країну 
ввіз іноземець, постанова про пра-
вопорушення йому буде вручена 
при перетині кордону, а відмова від 
оплати штрафу може стати підста-
вою для заборони в'їзду до України.

Чи зростуть штрафи? Штра-
фи за порушення правил паркуван-
ня збільшуватись не будуть. Їхні об-
сяги залишаться у межах від 255 до 
510 грн. Мінімальний штраф за пар-
кування на місцях, призначених для 
людей з інвалідністю, складатиме від 
1020 до 1700 грн. Штраф за несплату 
паркування на платному майданчи-
ку дорівнюватиме 20-кратному роз-
міру вартості однієї години. Тобто 
якщо година паркування коштує 20 
гривень, водій повинен буде спла-
тити штраф 400 грн. Новий закон 
дозволить містам впроваджувати 
автоматизовану систему контролю 
оплати паркування, яка збиратиме 
інформацію про сплату паркування 

або її відсутність.
Якщо авто евакуювали, то зі 

штрафного майданчика його мож-
на буде забрати одразу після сплати 
штрафу і вартості послуг транспор-
тування та зберігання. Відповідно 
до тарифів затверджених МВС, 
евакуація коштуватиме близько 
720 грн, зберігання за добу – 144 грн.

У разі погашення штрафу про-
тягом 10 днів з'явиться можливість 
отримати знижку 50%. Тобто в рам-
ках пільгового періоду при сплаті 
половини штрафу адміністративне 
стягнення вважатиметься повністю 
погашеним.

Цікаво, що, згідно з даними 
Державної служби статистики, 
навіть у містах-мільйонниках до 
відповідальності за несплату пар-
кування у середньому притягають 
лише одного порушника на день. 
Новий закон покликаний зміни-
ти ситуацію. Головним чином, не 
через покарання, а через самодис-
ципліну водіїв.

Депутат Житомирської облради Ігор Ходак 
передав матраци, постіль і подушки для 
будинку сімейного типу в с.Буки

Як зміниться відповідальність  
за порушення правил паркування?
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Сопредседатель 
фракции Оппози-
ционного блока 
в парламенте Алек-
сандр Вилкул ко 
Всемирному дню 
космонавтики и ра-
ботников ракетно-
космической отрасли 
обсудил с предста-
вителями трудовых 
коллективов КБ 
«Южное» и «Южный 
машиностроительный 
завод» (Южмаш) 
конкретные шаги по 
выводу из кризиса 
базовых предпри-
ятий отрасли.

Работники и ветераны пред-
приятий потребовали от парла-
мента принять законопроекты 
Вилкула по спасению ракетно-
космической отрасли.

– Раньше Украина запускала 
ракеты в космос, а теперь даже 
трамваи закупаем в Польше. 
Власть разваливает всю промыш-

ленность, а ракетно-космической 
отрасли нанесен самый сокру-
шительный удар. Например, 
Южмаш – в прошлом всемирно 
известный флагман отрасли, 
гордость страны – сейчас на трех-
дневке, зарплаты – мизерные. Из-
за этого многие специалисты уво-
лились, уехали за границу. Это 
позор для власти и катастрофа 
для государства, – сказал Вилкул.

Чтобы восстановить эконо-
мику, сохранить Украине статус 
космической державы, обеспе-
чить людей достойной работой 
и зарплатой, чтобы молодежь 
не уезжала из страны, Вилкул 
разработал вместе с экспертами 
и представителями ракетно-кос-
мической отрасли пакет законо-
проектов.

– Мы разработали и внесли 
пакет законопроектов по немед-
ленному спасению ракетно-кос-
мической отрасли. Мы не дадим 
этой власти сделать из нашей 
страны отсталую, нищую, аграр-
ную ГМО-державу с нищими 
людьми, полностью уничтожен-
ной промышленностью и эконо-
микой, – сказал Вилкул.

Виктор Яровой, работник 
Южмаша с 49-летним стажем, по-
благодарил Александра Вилкула 
за защиту интересов людей тру-
да в Верховной Раде, за помощь 
в погашении многомесячной за-

долженности по зарплате перед 
работниками завода.

– Большая благодарность 
Вилкулу за то, что воюет за наш 
завод. Мы «за» его пакет законо-
проектов по реанимации Юж-
маша и промышленности. Под-
держиваем Вилкула и верим, что 
вместе сможем добиться, чтобы 
нынешняя власть не разрушила 
промышленность и не вынужда-
ла людей уезжать из страны из-за 
нищеты и безработицы.

Артем Решетилов, сотрудник 
КБ «Южное» им. Янгеля сказал:

– Вилкул помог отстоять наше 
предприятие, когда власть пыта-
лась дестабилизировать его рабо-
ту. Ракетно-комическая отрасль 
неотделима от промышленного 
комплекса. И мы, молодые раке-
тостроители, верим в перспекти-
вы нашей отрасли, в нашу страну.

Вилкул отметил, что ракет-
но-космическая отрасль должна 
быть определена одной из при-
оритетных отраслей экономики 
и получать государственную 
поддержку.

– Я подал в парламент семь 
законопроектов – начиная от 
прямого государственного фи-
нансирования проектов развития 
ракетно-космической отрасли, 
погашения за счет госбюджета 
процентов по международным 
кредитам до поддержки науки 

и физтеха в Днепропетровском 
госуниверситете для подготовки 
специалистов и молодых уче-
ных, – сказал он.

В том числе, пакет законопро-
ектов Вилкула (№ 2193-а, 2194а, 
2195а) по поддержке ракетно-
космической отрасли предусма-
тривает:

• предоставление предпри-
ятиям налоговых льгот на 10 лет;

• господдержку в виде ком-
пенсации процентных ставок по 
кредитам, привлекаемым пред-
приятиями для выполнения меж-
дународных договоров Украины;

• погашение задолженности 
предприятий по зарплате;

• финансирование обнов-

ления материально-техниче-
ской базы Южмаша в размере 
400 млн грн в год и КБ «Южное» 
в размере 100 млн грн в год;

• ежегодное выделение из 
госбюджета 20 млн грн Днепро-
петровскому национальному 
университету для создания со-
временных лабораторий, при-
влечения лучших отечественных 
и иностранных специалистов, 
поддержки преподавателей и на-
учных работников;

• отмену ввозной пошлины 
и НДС на импорт нового оборудо-
вания, которое не производится 
в Украине;

• установление нулевой про-
центной ставки налога на прибыль.

Алла Герман

Національне 
агентство з питань 
запобігання корупції 
розробило законо-
проект, яким пропо-
нує дозволити всім 
правоохоронцям, 
що відряджаються 
в зону АТО, не пода-
вати декларації.

Також НАЗК пропонує за-
крити інформацію про населе-
ний пункт, у якому декларант 
володіє майном, та багато іншої 
інформації, що зара доступна 
громадськості.

Крім того, пропонується не 

показувати в публічному доступі 
декларації займану посаду де-
кларанта або посаду, на яку він/
вона претендують.

НАЗК також пропонує не 
звільняти покараних адміні-
стративним стягненням за ко-
рупцію держслужбовців, якщо 
суд при визначенні покарання 
не застосує покарання у вигляді 
позбавлення права займати певні 
посади.

Відповідно до документу, 
НАЗК хоче отримати право ви-
значати спеціальний порядок 
подання декларацій не лише опе-
ративниками та розвідниками, як 
це дозволено зараз, а й військовим 
прокурорам та іншим силовикам, 
які відряджаються для виконання 
завдань до військово-цивільних 
адміністрацій, а також внутріш-
ньо переміщеним особам.

За словами голови правління 
Центру протидії корупції Віталія 
Шабуніна, це узаконить дозвіл 

НАЗК приховувати свої декла-
рації не тільки СБУшникам, але 
й будь-кому з правоохоронців.

«Це відкриє скриньку пан-
дори та дозволить приховувати 
декларації тисячам чиновників, 
які матимуть довідки про те, що 
є внутрішньо переміщеними 
особами чи були у відрядженні 
в АТО. Тепер будь-який проку-
рор ГПУ чи чиновник Нацполі-
ції, який з’їздить у відрядження 
в АТО, матиме індульгенцію від 
подачі декларацій", – заявив Ві-
талій Шабунін.

Свою думку щодо ймовірних 
нововведень журналістам «20 
хвилин» висловив житомирський 
адвокат Роман Гуртовенко. Пра-
возахисник переконаний: в разі 
запровадження даних змін ви-
никне нерівність.

«Якщо всі чиновники і си-
ловики мають звітувати перед 
суспільством за свій майновий 
стан, а раптом звільнити від цьо-

го обов’язку силовиків, то цим 
буде порушено баланс у даній 
системі звітування. При цьому 
правоохоронці виконують ка-
ральну функцію щодо коруп-
ційних злочинів чиновників, 
тобто вони теж представляють 

владу, яка має звітуватись перед 
суспільством», – вважає Роман 
Гуртовенко.

Додамо, раніше НАЗК висту-
пило за скасування електроного 
декларування для активістів гро-
мадських організацій.

Представители Южмаша и КБ «Южное»  
потребовали от Рады принять законопроекты 
Вилкула по спасению ракетно-космической отрасли

Тисячі правоохоронців можуть  
звільнити від е-декларування
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У четвер, 19 квітня, в кон-
цертній залі обласного 
телецентру краща творча 
молодь братиме участь 
у традиційній молодіжній 
громадсько-мистецькій ак-
ції з символічною назвою "Я 
люблю Україну свою-2018", 
присвяченій Міжнародному 
Дню солідарності молоді.

Цей захід проводиться у Житоми-
рі щороку і вже став улюбленим серед 
юнаків і дівчат – прихильників сучасної 

молодіжної творчості.
У мистецькій частині програми звучати-

муть добре знайомі та нові українські пісні 
у виконанні фіналістів всеукраїнських теле-
проектів "Ікс Фактор" та лауреатів конкурсу 
патріотичної пісні "Пам'ять жива" Марії 
Ревінцової, Антона Лукашика, Анастасії 
Затолюк, Юлії Нагорної, Наталії Пацьоли 
і багатьох інших. Про те, якою повинна бути 
справжня українська мова, розповідатим-
уть учасники театральної студії "Юність" 
міського культурно-спортивного центру.

Вагомою частиною заходу стане прове-
дення VІ регіонального фестивалю сучасного 
танцю "ПОЛІССЯ ДЕНС-2018", який буде при-
свячений Міжнародному Дню танцю, що 
відзначається у всьому світі наприкінці квітня. 
Безліч різноманітних молодіжних колективів 

будуть змагатись за першість у конкурсній 
програмі, яку цього разу складатимуть ком-
позиції тематичного спрямування. Виступи 
оцінюватиме професійна суддівська колегія 
з Житомира та Києва. Переможці отримають 
фестивальні кубки, дипломи та призи.

А перед початком мистецької акції буде 
проведено молодіжну патріотичну руханку, 
конкурс соціальних слоганів "Бережи власне 
життя", патріотичну акцію "Синьо-жовта 
стрічка – символ єдності України", працю-
ватиме арт-майданчик "Синьо-жовте селфі".

Отож якщо ти молодий і сучасний, 
завітай у четвер, 19 квітня, о 17 год. до 

обласного телецентру на молодіжну 
акцію "Я люблю Україну свою-2018".

Генеральним медіа-партнером проек-
ту виступила телерадіокомпанія "ЕФІР" та 
радіо "ХІТ FM", "РЕТРО FM", "Русское" радіо 
Україна", "Радіо Рокс", "Ера FM", ексклюзив-
ним медіапартнером – газета "20 ХВИЛИН", 
головним радіопартнером – "Житомирська 
хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм", 
газети "Імперія-TV", "Пульс", "Житомирщи-
на", "Місто", сайти: zhitomir.info, Рупор Жи-
томира, 0412.ua, Житомир Today, moemisto.
ua, Афіша Житомира, Житомир Експрес.

Вл. інф.

Запрошуємо  
на молодіжний проект 

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ 
СОЛІДАРНОСТІ МОЛОДІ
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Чи зможуть громади 
забезпечити ефективну 
пожежну охорону?

З кінця березня 
рятувальники по-
силено перевіряють 
стан протипожежної 
безпеки у громад-
ських закладах по 
всій Україні.

Активісти і небайдужі грома-
дяни також намагаються з’ясувати, 
які протипожежні засоби існують 
у школах, магазинах та офісах. По-
штовхом до цього стала масштаб-
на пожежа у торговельно-розва-
жальному центрі у місті Кемерово 
в Росії 25 березня, яка забрала 
життя як мінімум 64 людей. Яка 
ситуація із протипожежним за-
хистом в Україні і як запобігти по-
жежі, з’ясував Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Відновлення перевірок
Минулого року у Міністерстві 

внутрішніх справ, якому підпо-
рядковується Державна служба 
з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 
заявили про плани скасувати 
пожежну інспекцію. Водночас 
у грудні минулого року, після 
резонансної пожежі у дитячо-
му таборі «Вікторія», уряд зняв 
обмеження щодо проведення 
планових перевірок на пожежну 
безпеку. У 2018 році Державна 
служба з надзвичайних ситуацій 
збирається провести понад 38 ти-
сяч перевірок щодо дотримання 
законодавства у сфері пожежної 
безпеки на підприємствах пере-

важно з високим і середнім ступе-
нем ризику. Передусім ідеться про 
заклади освіти (понад 25 тисяч 
шкіл), торгово-розважальних цен-
трів (ТРЦ) (понад 4 тисячі), лікарні 
(майже 2 тисячі), а також об’єкти 
паливно-енергетичного, військово-
промислового комплексів тощо.

Особливу увагу рятувальники 
приділяють огляду українських 
ТРЦ. З 30 березня ДСНС переві-
ряють доступність евакуаційних 
виходів, протипожежну сигна-
лізацію та систему сповіщення, 
наявність вогнегасників та засобів 
автоматичного пожежогасіння, 
проводять тренування із ліквіда-
ції загорянь. Станом на 11 квітня 
рятувальники проінспектували 
1319 об'єктів.

«Під час перевірок виявлено 
понад 15 тисяч порушень, з яких 
більше 5 тисяч не усувалися про-
тягом значного часу. Найгірший 
стан з виконанням приписів склався 
в Донецькій, Сумській та Тернопіль-
ській областях», – розповів голова 
ДСНС Микола Чечоткін. Зокрема, 
він уточнив, що одна з найгірших 
безпекових ситуацій у ТРЦ «Альта-
їровський» в Одесі, а також у ТРЦ 
«Рікос» та супермаркеті «Колібріус» 
у Рівненській області.

За словами Чечоткіна, на керів-
ників перевірених об'єктів накла-
дено 1200 адміністративних стяг-
нень. Також до суду подано позови 
на закриття 37 об'єктів. Зі свого 
боку Кабмін погрожує суворо бо-
ротися із порушниками пожежної 
безпеки, хоча чинне законодавство 
досі передбачає максимальний 
штраф всього лиш 170 грн.

Чи готові рятувальники 
боротися із вогнем?

З початку цього року рятуваль-
ники ліквідували майже 14600 по-
жеж, у яких загинуло 755 людей 
і ще 455 постраждало. Понад 8 ти-
сяч випадків трапилися у житло-
вому секторі. Переважно – через 
людську недбалість: несправні елек-
троприлади, пошкодження пічного 
опалення, нехтування елементар-
ними правилами поводження із 
вогнем, куріння в приміщенні, за-
лишення без нагляду дітей тощо.

Згідно зі звітом Світової по-
жежної статистики, опублікова-
ному минулого року, на тисячу 
українців припадало 1,9 пожеж. 
Це число менше, ніж у багатьох 
інших країн, напр. США чи Нідер-
ландів. Однак Україна є третьою 
з-поміж аналізованих країн за 
смертністю від вогню – 4,5 смерт-
них випадки на 1000 осіб.

За статистикою ДСНС, від по-
чатку року вогнеборці врятували 
662 людей. Ця кількість могла би 
бути більшою, якби пожежники 
мали змогу реагувати на виклики 
оперативніше. Наприклад, у сіль-
ській місцевості від найближчого 
пожежного депо до місця пожежі 
може бути понад годину їзди. Цю 
ситуацію, за словами чиновників, 
повинна виправити реформа ДСНС.

Реформа ДСНС передбачає 
розширення мережі місцевих 
пожежних команд. Це відбува-
тиметься за рахунок держави, 
місцевих бюджетів, а також ЄС. 
Частина пожежних депо та по-

жежної техніки перейде у під-
порядкування територіальним 
громадам, де за європейським 
зразком будуть створені загони 
добровольців-пожежників. Гроші 
на розвиток волонтерського руху 
виділяє Рада Європи, а своїм до-
свідом готові поділитися, зокрема, 
польські рятувальники.

Гелікоптери, нові пожежні 
авто і добровольці

Пілотні проекти із децентраліза-
ції пожежної охорони наразі реалі-
зують у шести областях. Лідером зі 
створення Центрів безпеки є Доне-
цька область. Там успішно працює 
п’ять Центрів, і ще вісім планується 
запустити до кінця року. Тим часом 
Хмельниччина є рекордсменом із 
залучення добровольців. У грудні 
минулого року за підтримки уряду 
та ЄС у Дунаєвському районі запра-
цювала перша мережа добровільних 
пожежних дружин. Вона об’єднала 
38 сіл та 114 волонтерів. Пожежні 
дружини отримали все необхідне 
обладнання для ефективної робо-
ти: 38 автопричепів із цистерна-
ми, 38 мотопомп, 114 пожежних 
рукавів, 120 вогнегасників, а також 
захисний одяг та каски для вогне-
борців. Кандидати у добровольці 
пройшли спеціальне навчання 
і працюватимуть на безоплатній 
основі. Набір волонтерів розпо-
чався і в інших областях.

Результати децентралізації по-
мітні і в технічному забезпеченні 
місцевих рятувальників. У низки 
громад уже з’явилися нові пожеж-
ні автоцистерни. Причому куплені 
вони були за кошти як обласних, 
так і районних і міських бюдже-
тів. Для прикладу, таким чином 
у 2017 році були придбані шість 

пожежних автомобілів в Івано-
Франківській області.

Втім, в уряді наголошують, що 
децентралізація ДСНС не озна-
чає перекладання всіх витрат на 
протипожежну охорону на голови 
громад. Держава не припиняє фі-
нансувати рятувальників. Так, ми-
нулого року через систему Prozorro 
держслужба закупила 130 нових 
пожежно-рятувальних автомобілів. 
4 квітня у Києві Президент Петро 
Порошенко вручив рятувальникам 
ДСНС сертифікати на 10 пожежних 
автоцистерн, які отримають вогне-
борці Житомирської та Черкаської 
областей. Крім того, раніше у бе-
резні глава держави оголосив про 
передачу Францією чотирьох гелі-
коптерів (медичних та рятувальних) 
для потреб ДСНС.

«Буде підписано Меморандум 
про наміри щодо закупівлі гелікоп-
терів. Це ще один важливий крок 
щодо забезпечення рятувальників, 
коли вони швидко зможуть діс-
татися до поранених та зможуть 
надавати допомогу», – повідомив 
Петро Порошенко під час робочої 
поїздки до Рівненської області.

Рятувальники наголошують, 
що дотримання протипожеж-
ної безпеки – обов’язок не лише 
підприємців та промисловців, 
а кожного громадянина. І дорос-
лі, і діти повинні знати правила 
евакуації при пожежі. Зокрема, 
у будь-якому громадському закла-
ді слід звертати увагу на шляхи 
виходу, а вдома – регулярно пере-
віряти справність електромережі 
та не дозволяти дітям самостійно 
користуватися побутовими при-
ладами чи відкритим вогнем.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХ-

ТИ ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, 

ЗМІНИ ПО 12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. 

(095)(097)(093)2261010

АВТОСЛЮСАРІ У М. КИЇВ. ВИМОГИ: 
БАЖАНО ДОСВІД РОБОТИ ТА БА-
ЖАННЯ РОЗВИВАТИСЯ. МИ ПРОПО-
НУЄМО: СТАБІЛЬНУ ЗАРПЛАТУ, КОМ-
ФОРТНІ УМОВИ, НАВЧАННЯ, ЖИТЛО. 
0675721961

• БАЗА (ОВОЧІВНИЦТВО) ЗАПРОШУЄ 

НА РОБОТУ РОБІТНИКІВ. М. ДНІПРО. 

ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ БЕЗКО-

ШТОВНО. 0673571503,0958097353

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

ВОДИТЕЛИ КАТ. Е (ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ). РАБОТА ПО ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ. З/П ОТ 13000 ГРН. СТРО-
ГИЙ УЧЕТ ТОПЛИВА. ЗВОНИТЬ С 9-00 
ДО 18-00. 0734379994

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВІД 20 000 ДО 30 000 ГРН. ДЕ-
ТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО, ДУГО-
ВОГО І НАПІВАВТОМАТИЧНОГО ЗВА-
РЮВАННЯ, СКЛАДАННЯ АРМАТУРНИХ 
КАРКАСІВ, МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ, ЗА-
ЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ. СПЕЦОСВІ-
ТА, ДОСВІД НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. НА-
ДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, КИЇВСЬКА 
ОБЛ. 0676986535АНДРІЙПЕТРОВИЧ

• ІНЖЕНЕР ЗВ`ЯЗКУ . З\П ВІД 5000 ГРН. 
ВІДРЯДЖЕННЯ. 0674333984

•	Київській охоронній	фірмі	потрібні	охо-
ронці	,	жінки	та	чоловіки.Вахта	15/15,	21/7.
Соц.пакет,зарплата	своєчасно,безкоштовне	
проживання.	0676073773

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

ЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ 
ТА ЄС. АГЕНЦІЯ ДОБРА ПРАЦЯ ДОПО-
МОГА В ПОШУКУ РОБОТИ, ПЕРВИН-
НА ВІЗА + ВАКАНСІЯ, РІЧНА ВІЗА + 
ВАКАНСІЯ. ВАКАНСІЇ БЕЗКОШТОВНІ. 
ВУЛ. БАСЕЙНА 2А, ОФ.53. ЛІЦ МСП 
УКРАЇНА № 1241 ВІД 27.10.2016. 
0731289141;0988207972

• МЕДСЕСТРА/МЕДБРАТ В ГЕРМАНИЮ. 
КРАЙНИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ: 
С УРОВНЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА B2 
НЕТ КРАЙНЕГО СРОКА; С ЯЗЫКОВЫМ 
УРОВНЕМ A2/B1 КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ. 
0443607573

•	Молодші інспектори	відділу	режиму	і	охо-
рони	потрібні	на	роботу.	Вимоги:	несудимі,	
фізично	здорові.	Г/р	1/3.	З/п	від	7000грн.	
0974870271

•	Мясопереробне підприємство	запрошує	
сортувальників,	пакувальників,	вантажни-
ків,	обвалювальників	мяса.	Забезпечуємо	
житлом.	Офіційне	працевлаштування.	З/П	
від	8000	грн.	Звертатись	за	телефоном.	
0678690564,(044)5660057

НА РОБОТУ ПОТРІБНИЙ СЛЮСАР ТА 
АВТОКРАНІВНИК 0977912897 ЛЕОНІД
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• НАДАЄМО ЖИТЛО І РОБОТУ ДЛЯ СІ-
МЕЙНОЇ ПАРИ (50 КМ ВІД М. КИЇВ), ЯКА 
БАЖАЄ ПОСТІЙНО ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ 
В ЗАМІСЬКІЙ САДИБІ. АКТИВНІ, ПРАЦЬО-
ВИТІ ЧОЛОВІК І ЖІНКА. ДОСВІД ВЕДЕН-
НЯ ПРИСАДИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 
(БУДИНОК, САД, ГОРОД 30 СОТОК). 
0681242420

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

ОХОРОННИКИ МІЦНОЇ СТАТУРИ ПО-
ТРІБНІ В ОХОРОННУ КОМПАНІЮ ДО-
БЕРМАН. ВАХТА. ЖИТЛО + ФОРМА 
НАДАЄТЬСЯ. ОБ`ЄКТИ В М. КИЇВ. 
ВЧАСНА ВИПЛАТА З/П + АВАНС. ОПЛА-
ТА ВІД 350 ГРН/ДОБА. 0995131422

•	Охоронник -	7400	грн.	за	місяць.	Вахтовий	
метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	ра-
хунок	фірми.	Довідки	за	0730230982

ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУ-
ВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА 
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РО-
БОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

ОХОРОНЦІ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА 
ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ РОСАВА. ВАХТА 
В М. БІЛА ЦЕРКВА. Г/Р- 15/15, 30/15. 
З/П ВІД 7000 ГРН/МІС. ЖИТЛО ТА 
СПЕЦОДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМ-
ПЕНСУЄМО. 0679110959, 0503586564 
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
0502396115НАТАЛЯВІКТОРІВНА

• ОХРАННИКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ 
ПРЕСТИЖНОГО ЖК В ЦЕНТРЕ КИЕВА. 
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, 2/4. З/П 600 ГРН./
СУТКИ. 0678271304,АЛЕКСАНДР

ПИЛОРАМЩИК, ЗАТОЧНИК И РАЗ-
НОРОБОЧИЕ НУЖНЫ НА ПИЛОРА-
МУ В ЖИТОМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ. 
0674121035

•	Пральному комплексу	в	цех	різноробочі,	
менеджери,	механіки,	бригадири.	Б/к	жит-
ло,	проїзд,	харчі.	Київська	обл,с.Щасливе.	
0978032475

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В 
ЦЕХ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МОРОЗИВА. 
ТЕРМІНОВО! З/П 10000 ГРН. РОБОТА 
В М. КИЇВ. ІНОГОРОДНІМ НАДАЄМО 
ЖИТЛО. 0678550161,0956789109

ПРАЦІВНИКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИ-
НАМИ, БУДІВЕЛЬНИКИ ДЛЯ ДРІБНИХ 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. РОБОТА 50 КМ 
ВІД КИЄВА. ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН. 
0676567098

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ИЗРАИЛЬ 
ПО РАБОЧЕЙ ВИЗЕ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН. 
ЛИВИЯ: ВРАЧЕЙ И СР. МЕД.ПЕРСОНАЛА. 
ИТАЛИЯ С/П, ЖЕНЩИНЫ. ЛИТВА: СТРО-
ИТЕЛИ, СВАРЩИКИ, ТРАКТОРИСТ. СРОЧ-
НОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА. 
ЛИЦ. МСПУ АВ № 585042. 0672326904

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

• ПРОВОДИМ НАБОР МЕХАНИЗАТОРОВ, 
ЛИТВА. ТРЕБОВАНИЯ: О/Р БОЛЕЕ 2 ЛЕТ 
МЕХАНИЗАТОРОМ УДОСТОВ. ПРАВ НА 
ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА: А2, В; АККУРАТ-
НОСТЬ И ОТВЕТСТВ.; ОБЯЗАННОСТИ: 
ДОБЫЧА ТОРФА, СОВРЕМЕННАЯ ТЕХ-
НИКА! ОПЛАТА ОТ 25000 ГРН., ЗП 2 РАЗ./
МЕС. ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛ. 0964334978

•	Работа в	Польше,	Литве.	Все	затраты	
в	кредит.Воеводские	приглашения	Боль-
шой	выбор	вакансий.	З/п	от	18	000	грн.	
Бесплатное	проживание.	Лиц.	серия	АЕ	
№460927	от	25.11.2014г.,	0937550595,	
0677550595,0667550595

•	Разнорабочие, инструментальщики.	Ра-
бота	в	г.Житомир.	З/п	по	согласованию.	
0975171263

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

• РІЗНОРОБОЧІ ПОТРІБНІ НА ВИРОБНИ-
ЦТВО ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ В ЖИТО-
МИРСЬКУ ОБЛАСТЬ. ВАХТОВИЙ МЕТОД 
РОБОТИ, ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАН-
НЯ НАДАЄТЬСЯ. З/П ВИСОКА ТА ГІДНА. 
0675851305,0634767377
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•	Різноробочі, комплектувальники,	оператор	
ПК,	бригадир-агроном	на	постійну	роботу	в	
розплідник	з	вирощування	рослин.	Д/р.	Ро-
бота	в	Київській	обл.	Надаємо	житло.	З/п	від	
5000	до	8000	грн.	0503105337,0674458987

•	Робота в	Німеччині	для	водіїв	кат.	"B",	по	
догляду	за	пристарілими,	будівельникам-
спеціалістам.	Естонія,	Швеція	-	будівельники-
спец.	 Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.	
0674550664(viber),0996348031,0632154039

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ 
СЕ, TIR. ЗП ПО ПОЛЬЩІ: 38 000-55 000 
ГРН. В МІСЯЦЬ. ЗП ПО ЄВРОПІ: 1770 ГРН/
ДЕНЬ 0958881598

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

•	Спеціалісти всіх	будівельних	спеціаль-
ностей	(	малярів-штукатурів,	різноробочих,	
зварників-монтажників	та	інших).	Надаємо	
місце	для	проживання.	0960853757

СЛЮСАР-УНІВЕРСАЛ, МОТОРИСТ, 
ХОЛОДИЛЬЩИК З РЕМОНТУ ВАН-
ТАЖНИХ АВТО! ТЕРМІНОВО В КИЇВ. 
ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНЕ, РОБОТА ВАХ-
ТОВО, НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ, ОПЛАТА 
СВОЄЧАСНА 50% ВІД ЗАКАЗ-НАРЯДУ! 
ДОСВІД ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0673444243

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬ-
НИКІВ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ТОРГОВІ 
ЦЕНТРИ ТА СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА. 
ГРАФІК РОБОТИ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. ОПЛАТА ПРО-
ЇЗДУ ДО КИЄВА. З/ТА 5700-10500 ГРН./
МІС. 0730307424

• ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  В  ЧАСТНУЮ 
ГОСТИНИЦУ (КРЫМ). ПРОЖИВАНИЕ 
И ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. ПО-
МОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ. ЗП ОТ 15000 
ГРН. 0973829177

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

•	Швеція (Стокгольм).	ЗП	245-630	грн/

год.	Будівельники-майстри	внутр,	зовніш-

ніх	робіт,	прибиральники,	працівники	на	

склади/заводи/теплиці,	доглядальниці,	

кур`єри,	водії.	Л.МТСП-АВ519114-28.05.10.	

0681026030

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 3/5 ЭТАЖЕЙ, 
51М/30М/8М, Г.БЕРДИЧЕВ, ЖИТО-
МИРСКАЯ ОБЛ. ЦЕНА 536 649 ГРН. 
0935002915

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 1/2 ЭТАЖЕЙ, 
71М/42М/0М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., 
С.БЕРЕЗОВКА, УЛ.ЕВРОПЕЙСКАЯ. ЦЕНА 
656 168 ГРН. 0631420101

2.8. Продам Будинки в передмісті 

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, КИ-
ЕВСКАЯ ОБЛ., БОРИСПОЛЬСКИЙ Р-Н, 
С.ВЕЛИКАЯ СТАРИЦА. ЦЕНА 942 408 
ГРН. 0939745494

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ТЕР-
НОПОЛЬСКАЯ ОБЛ., ПОДГАЙЦОВСКИЙ 
Р-Н, С.ВЕРБОВ, УЛ.ШЕВЧЕНКА. ЦЕНА 
341 207 ГРН. 0677315766

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 

• А В Т О В И К У П ,   І М П О Р Т Н І   ТА 
ВІТЧИЗН.А/М:  АУДІ,БМВ,ШЕВРО
ЛЕ ,С ІТРОЕН ,ДЕУ ,ФОРД,ХОНДА,
МЕРС. ,МІЦУБІСІ ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, 
РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬ-
ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПО-
ЖЕЖІ,  ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРО-
БЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. 
(063)2020817,(098)4491775

3.3. Автомобілі. Куплю 

• АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ 
ЦІНАМИ І ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ АВТО-
МОБІЛІВ ЯПОНСЬКОГО, НІМЕЦЬКОГО, 
КОРЕЙСЬКОГО, КИТАЙСЬКОГО ВИРОБ-
НИЦТВА. 0956386969,0966386969,07
36386969

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

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

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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТА-
НІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮ-
ЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ 
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Нежиле прим. колишньої більярдної, переобладнаної під кафе-бар "У фонта-

на" заг.пл. 634.8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Ольгинська, 
1б. Дата торгів: 11.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №272829;

2. Незавер. буд. 5 ти поверховий житл. буд. заг.пл. 380.9 кв.м, за адресою: 
Житомирська р-н., м. Бердичів, вул. Мучна, 46-а. Дата торгів: 11.05.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №274165 (уцінено лот № 267015);

3. Кв. 5-кім заг.пл. 129.90 кв.м., жит. пл. 115.3 кв.м., та земел. діл. пл. 0.0299 га 
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Бистрицька (Войкова), 39/19, кв.3. 
Дата торгів: 11.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №274168 
(уцінено лот № 267392); 

4. Земел. діл. К/№ 1822082200:03:001:0240, пл. 0.1592 га, за адресою: Житомир. 
обл., Житомирський р-н, с. Дениші, діл. №53.  Дата торгів: 14.05.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №274390 (уцінено лот № 267895);

5. Земел. діл. К/№ 1822081200:03:001:0128, пл. 0.2613 га, за адресою: Житомир. обл., 
Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл. 499 та 493. Дата торгів: 14.05.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №274391 (уцінено лот № 267925).

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗА-
РУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИ-
ВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 
0677459877, 0632439432,0687905005

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ "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,	Тіраспольку,	термичку,	ізотерміч-
ний	фургон,	вагончик,	побутівку,	контейнер,	
фургон	(будка	КАМАЗ/МАЗ).	0674201570

•	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 ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАР-
ТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(
067)9040066

3.9. Автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

•	Запчастини МТЗ,	ЮМЗ,	КАМАЗ,	МАЗ,	

Газель.	Поршнева	група	Кострома,	гільза	

Конотоп,	поршень,	поршневі	кільця,	пальці,	

комплекти	прокладок	двигунів,	КПП,	мостів,	

вкладыши	Димитровград,	Тамбов,	фільтра.	

(067)5702202,(050)7190074

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,   ОТСЕВ,   РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ 
РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКА-
ТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС. 
0633571633,0982599951ЗОЯ.

4.13. Зварювальні роботи. 
Послуги 

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	для	

виробництва	кованих	виробів	та	м/п	вікон.	

Ковані	боковини	для	лавок.	Ковані	лавки,	

столи,	гойдалки.	(097)3588260,decorzabor.

prom.ua

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОН-
СУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧ-
НИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗА-
РУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА! 
0661696057,0500264993,ENGROUP
CONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	Кре-
дитная	карта	до	50	000	грн.Перекредитуем	
ваши	кредиты	до	200	000	грн.	0676917120

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225

• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАПРАВ-
КА ФРІОНОМ, ГАРАНТІЯ. 0412-445-571, 
0632240272,0972984271

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо	опалення	
для	виробництва,	сушильних	камер,	те-
плиць,	пташників,	цехів,	складів,	магази-
нів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	під	
ключ.	Потрібні	 дилери,	 представники.	
0666008784,0680450764

• АНТЕНИ  СУПУТНИКОВІ.  БІЛЬШЕ 
100  КАНАЛІВ.  ПІДКЛЮЧЕННЯ  ПО 
ЖИТОМИРУ ТА ОБЛ. ГАРАНТІЯ, ОБ-
СЛУГОВУВ., ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ. 
М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ВІТРУКА 17Б. СЦ ПО-
ЛІССЯ NET. 0963607722, 0933129393, 
449131,0666501731

ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ 
В БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. 
РІШЕННЯ СІМЕЙНИХ НЕУРЯДИЦЬ. ДО-
ПОМОГА ЗА ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ. 
ПРИЙОМ МОЖЛИВИЙ НА ВІДСТАНІ. 
0988152470.

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	
термомеханічний	регулятор	тяги,	площа	
обогріву	100-300м2.	Власне	виробництво	
"Канівський	механічний	завод".	Доставка.	
www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062

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

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	лом),	
припой	ПОС-30,-40,-61,	олово.	Терміново,	
в	будь-якому	вигляді	і	кількості.	Дзвоніть,	
за	ціною	домовимось.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	
0963409983

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

• КУПЛЮ  ХОЛОДИЛЬНЕ  ТА  ТЕХ-
Н О Л О Г І Ч Н Е   О Б Л А Д Н А Н Н Я . 
0966552655,0672658658

•	Металодетектори промислові,	конвеєрні,	
арочні	Бастіон:	виробництво,	продаж,	уста-
новка.	Розробка,	виготовлення	та	встанов-
лення	систем	автоматизації	та	електротехніч-
ного	обладнання.	metalfind.net.	0663581201

•	Мужчина 58-180-80,	работа,	квартира,	вне-
шность	в	норме.	Познакомится	с	девушкой,	
желающей	иметь	семью	и	детей,	ведущей	
здоровый	образ	жизни,	проживающей	в	селе	
или	городе	0963300124
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1. Інформація про суб’єкта господарювання: Украї-
на, м. Житомир, вул. Жуйка, 4А, тел.: 097 347 03 06

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи.

Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування 
водіїв та пасажирів, АГЗП за адресою: проспект Незалеж-
ності (вулиця Ватутіна), земельна ділянка 11-е, м.Житомир, 
Житомирська обл. Режим роботи АЗК – цілодобовий. Термін 
експлуатації будинку АЗК з пунктом сервісного обслуго-
вування водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуатації 
резервуарів 40 років. Рік введення в експлуатацію АЗК- 2018р.

Технічна альтернатива 1.
Передбачається будівництво АЗК на 250 заправок на добу 

нафтопродуктами, та 100 заправок на добу скрапленими 
вуглеводневими газами (СВГ). Для зберігання палива перед-
бачено два підземних резервуари ємністю по 50+55м3 – для 
бензину марок А-92, А-95, дизельного пального та дизельного 
пального преміум класу. Один резервуар об’ємом 5м3 – ре-
зервний, для аварійного зливу нафтопродуктів. Один під-
земний видатковий резервуар об’ємом 20 м3 (підземний 
модуль) для скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан).

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є найбільш 

ефективною як з економічної, так і з технологічної точок 
зору для безпечної заправки та обслуговування автомобілів.

3. Місце провадження планованої діяльності, те-
риторіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1. Будівництво автозаправно-
го комплексу планується на орендованій земельній ділянці 
за адресою: проспект Незалежності, 11-е в м. Житомир.

Територіальна альтернатива 2. Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої ді-

яльності
Метою будівництва є надання послуг по обслуговуванні 

автомобілів, надання послуг по заправці автомобілів якісним 
пальним, створення додаткових робочих місць, збільшення 
надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні 
екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На проектованому АЗК передбачається: здійснювати 
прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, 
а саме: двох марок бензину та двох марок дизпалива, сумі-
ші пропан-бутан (СВГ); сервісне обслуговування водіїв та 
пасажирів.

Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. 
Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні 
зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які 
запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.

Зберігання палива передбачено в двох підземних резерву-
арах ємністю по 50+55м3 для бензину і дизпалива. Резервуари 
виконані з подвійною оболонкою типу "термос". Резервуари 
обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при 
їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, 
технічними пристроями для запобігання переповнення 
емкостей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані 
окремо від колонок. Зберігання скрапленого вуглеводневого 
газу передбачено в одному підземному резервуарі об’ємом 
20 м3 (підземний модуль);

Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за 
допомогою двох двохсторонніх паливо-роздавальних колонок 
(ПРК) на 4 види палива кожна, двох ПРК для СВГ та однією 
швидкісною ПРК TIR.

При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні 
колонки буде застосована система – повернення парів з баку 
автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація).

Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування во-
діїв та пасажирів запроектована одноповерховою. Пункт 
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає 
сферу обслуговування з влаштуванням буфету та магазину 
з продажу супутніх товарів.

Річна реалізація палива становить: бензину – 980 м3, диз-
паливо – 1260 м3, скраплені вуглеводневі гази (СВГ) – 1400 м3.

Загальна площа ділянки будівництва становить – 0,4933 га 
перебуває в оренді ТОВ «ВЕКТОР-17», згідно Витягу з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права від 20.10.2017р., кадастровий номер: 
1810136300:04:039:0027. Кількість створених робочих місць 
на об’єкті 19 чоловік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1: – по забрудненню атмос-
ферного повітря – значення гранично допустимих концен-
трацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

населених пунктів; – по ґрунту, поверхневим та підземним 
водам – відсутність на них прямого впливу; – по загальним 
санітарним нормам – санітарні розриви при забудові міських 
територій; – по акустичному впливу – допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: – містобудівні умови 

та обмеження; – розмір санітарно-захисної зони; – проти-
пожежні розриви між будівлями та спорудами;

щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1: Інженерна підготовка 

території включає планування майданчиків та влаштування 
під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва, роботи по 
демонтажу існуючих будівель та споруд, роботи по виносу ін-
жерених мереж, земляні роботи. Ділянка перекрита грунтами 
не придатними для рекультивації. Згідно проектного рішення 
на даній ділянці виконується відсипка території. Проектні 
рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпе-
чувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, 
а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: Ділянка для розмі-

щення АЗК погоджена з усіма зацікавленими організаціями 
та знаходиться у приватній власності.

щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля:
щодо технічної альтернативи 1: Джерелами потенційного 

впливу проектуючого автозаправного комплексу з АГЗП на 
довкілля відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 серпня 2013 року № 808 «Про затвердження переліку ви-
дів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку» є: технологічне обладнання АЗК – дихальні клапани 
підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, за-
правний майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні 
процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на 
резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових коло-
нок, продувні свічки насосу), викиди при роботі резервного 
дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), 
автотранспорт – заїзд та виїзд з території АЗК.

Коротка характеристика впливів при будівництві та екс-
плуатації обєкту:

– на геологічне середовище – відсутній; – на повітряне 
середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фракції 
С12-С19, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, 
бенз(а)пірену, парів пропан-бутану; – на клімат та мікро-
клімат – відсутній; – на водне середовище – утворення гос-
подарських, побутових та зливових стоків; – на техногенне 
середовище – відсутній; – на соціальне середовище – ви-
вчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських 
обговорень; – на рослинний та тваринний світ – відсутній, 
заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень 
на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні.; – 
на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати 
будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи 
будівельних механізмів. З метою запобігання негативного 
впливу на грунт проектом передбачається оснащення пло-
щадки контейнерами для побутових і будівельних відходів 
і вивезення їх на полігон побутових відходів. При експлуатації 
об’єкту вплив можливий у випадку аварії;

щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: Сфера, джерела та 

види можливого впливу на довкілля можливі на території 
ведення господарської діяльності по вул.Незалежності, 11-е 
в м.Житомир.

щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої 

чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Планована діяльність з будівництва автозаправного комп-
лексу та автогазозаправного пункту належить до другої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно із ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля” ч. 3 пункт 4.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав). Транскордонний вплив відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Відповідно ст. 6 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це проце-
дура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського 
обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим 
органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-
даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, іншої інформації; надання уповно-
важеним органом мотивованого висновку з оцінки впливу 
на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку 
з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження. Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності. Процедура 
оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено 
в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і про-
позиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі 
отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльнос-
ті: Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання бу-
дівельних робіт, що видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністрації: 10014  
м. Житомир, вул. Театральна, 17/20.

E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. +38 (0412) 22-08-24, 
Семенюк Микола Миколайович

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВ «ВЕКТОР-17» код ЄДРПОУ - 41532640 інформує про намір  
провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
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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.

•	Пасажирські перевезення	Рівне-Луцьк	Вар-
шава-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	виробництва	шлакоблоку:	прес	шла-
коблочний,	прес	полублоків,	транспортне	
обладнання	і	т.п.	0675669709

• ПРОДАМ КУЩІ ТА САДЖАНЦІ: ПЛЕ-
ТИСТОЙ ТРОЯНДИ (65ГРН.), МАЛИНО-
ВОГО ДЕРЕВА (50-55ГРН.), КУЩІ МАЛИ-
НИ, ПЛОДОНОСИТ ЦІЛЕ ЛІТО (4-8ГРН.). 
0674317398,0959482821.

• ПРОДАМ САДЖАНЦІ БЛАКИТНОЇ 
ЯЛИНИ, 3 РОКИ, 40-50 ГРИВЕН (30ШТ., 
40ГРН./ШТ.). МОЛОДІ ДЕРЕВЦЯТА ШОВ-
КОВИЦІ ВІД 1,5 РОКУ ДО 2, 20-25ГРН., 
НЕВЕЛИКІ. ОПТ ВІД 50ШТ. - 15ГРН./ШТ. 
0674317398,0959482821

СКУПКА АВТОКАТАЛІЗАТОРІВ, ЛЬВІВ, 
ОЦІНЮЄМО ШВИДКО І ДОРОГО, ПРИ 
ОПТІ 5У.О../КГ. E-MAIL: AKIPER2008@
YANDEX.RU, WWW.AVTOKATALIZATOR.
COM.UA. (098)5599922,(067)3230202

•	Стабілізатори напруги	 сімісторні!	
Укр.вир.	Профес.комплексний	 захист.	
Гарантія-3р.Сайт:	 stabilizators.dp.ua,	
0674928371,0501011184

•	Электростанция АСД-20-1	(230-М2),	20	
кВт,	напряжение	230-400В,	наработка	5	
мото/часов,	дизель	Д-65А,	комплектная.	
(096)3507337.(050)6146423

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄ-
ТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ. 0505580047,447919

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

• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ 
МАШИНИ, ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮ-
ТЕРИ, МОНІТОРИ ТА ІНШУ ПОБУТОВУ ТА 
КОМПЮТЕРНУ ТЕХНІКУ. СТАРУ АБО НЕ 
ПРАЦЮЮЧУ. САМОВИВІЗ. 0634792504, 
0677035457, 449131,0666501731

8.16. Хобі, тварини. Продам 

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

8.24. Інше. Куплю 

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

•	Куплю фризер	 для	 мороженого.	
0663393634
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

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 1865 році прапрадідусі 
сьогоднішніх авто могли руха-
тися по вулицях зі швидкістю 
не більш ніж 3 км / год. Саме 
таке обмеження для будь-якого 
пратранспорту ввела англійська 
влада. Але і це ще не все. Попе-
реду екіпажу повинна була йти 
людина і сигналити червоним 
прапорцем, попереджаючи пере-
хожих про наближення машини.

• Найперший автомобіль, 
що розігнався до швидкості 
більш ніж 100 км / год, був елек-
тричним. А зробив він це ще 
в кінці позаминулого століття.

• Найкумеднішу автомо-
більну подорож здійснили 

американці Ч. Крейтон і Г. Хар-
гіс. Вони проїхали із заходу на 
схід Сполучених Штатів заднім 
ходом.

• Автомобіль «Фольксваген-
Жук» почали випускати в Ні-
меччині за прямою вказівкою 
Гітлера. Фюрер вважав, що ця 
новинка автопрому повинна 
бути доступна кожному німцеві. 
До речі, якщо перевести слово 
«Volkswagen», виходить щось на 
кшталт «авто для людей».

• Кожні 40 кілометрів серед-
ньостатистичне авто викидає 
в атмосферу до 500 г газу. Ця 
статистика підштовхує багато 
міст світу до введення заборон. 

Наприклад, в швейцарському 
Церматте в’їзд в містечко дозво-
лений тільки електромобілям, 
кінним підводам і велосипе-
дистам.

• У Великобританії живе 
лише одна людина, яка може ке-
рувати автомобілем без прав. Це 
королева Британії. На членів її 
сім’ї привілей не поширюється.

• Майбутня зірка “Форму-
ли-1″ К. Райкконен в юності 
їздив на автомобілі “Лада”. 
І вважав цю стару машину, вря-
товану ним від утилізації, са-
мою досконалістю. За спогадами 
автогонщика, вона практично 
ніколи не виходила з ладу.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня

ОВЕН
Якщо не піддастеся 

лінощам і негативним 
емоціям, вас буде су-

проводжувати успіх, прихиль-
ність колег і керівництва.

ТЕЛЕЦЬ
Час розібратися з 

незавершеними спра-
вами, налагодити особисті сто-
сунки й узятися за створення 
домашнього затишку.

БЛИЗНЮКИ
Постарайтеся не 

перевантажувати себе 
роботою. Спробуйте 

утриматися від різкої критики 
близьких у вихідні. 

РАК
Звичний підхід до 

вирішення д ілових 
проблем може вияви-

тися неефективним. Подумайте, 
що варто змінити.

ЛЕВ 
Сприятливий пе-

ріод  д л я  яс к ра ви х 
кар'єрних досягнень. Ваші рі-
шучість і активність на макси-
мумі.

ДІВА
Ви на порозі чогось 

нового й перспектив-
ного, і це обіцяє вам 

справжній успіх і зміцнення 
вашого авторитету й фінансо-
вого становища.

ТЕРЕЗИ
Тиждень сприяє ви-

рішенню суперечливих 
питань та успішній 

реалізації задумів. У вихідні 
покладайтеся на свою інтуїцію.

СКОРПІОН
На роботі й у на-

вчанні на вас очікують 
успіхи та перемоги. 

Особливої допомоги від ото-
чення не чекайте, дійте на свій 
страх і ризик.

СТРІЛЕЦЬ
Оптимістичний на-

стрій допоможе легко 
подолати будь-які перешко-
ди. І все ж бажано нікуди не 
спізнюватися й ні про кого не 
забувати.

КОЗЕРІГ
З'явиться можли-

вість завершити давній 
проект і одержати від цього не 
тільки моральне, а й матеріаль-
не задоволення. 

ВОДОЛІЙ
Заспокойтеся й не 

метушіться, пливіть 
поки що за течією. А 

поки займіться собою, накопи-
чуйте знання та сили, уникайте 
перевантажень. 

РИБИ
Не піддавайте себе 

невиправданому ри-
зику заради хвилини слави. У 
вихідні займіться вирішенням 
сімейних проблем.

Цікаві факти про автомобілі

18
квітня
середа

19
квітня
четвер

20
квітня

п’ятниця

21
квітня
субота

22
квітня
неділя

23
квітня

понеділок

24
квітня

вівторок

+ 12°
+ 17°

+ 10°
+ 13°

+ 9°
+ 16°

+ 10°
+ 20°

+ 9°
+ 14°

+ 8°
+ 12°

+ 8°
+ 14°
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Неймовірна історія  
про велет-грушку

Жанр: мультфільм, пригоди
Давайте перенесемося у прекрасне Сонячне 

місто. Там живуть найкращі друзі слоник Се-
бастьян і котик Мітч. Одного разу їм пощастило 
виловити з води пляшку з посланням від їх 
бургомістра. У листі друзі дізналися, що той 
перебуває на Таємничому острові. Щоб до 
нього добратися, доведеться зустрітися з піра-
тами, жахливим драконом і з дуже страшними 
примарами. Разом із посланням у пляшці було 
зернятко. Посадивши його, Себастьян і Мітч на 
наступний ранок отримали величезну грушу.  

Ремпейдж 
Жанр: бойовик, фантастика
Приматолог Девіс Окойе звик тримати лю-

дей на відстані. Але з Джорджем, надзвичайно 
розумною сріблястою горилою, яку він догля-
дав з народження, він відчуває дуже сильний 
зв’язок. Проте одного разу під час генетичного 
експерименту усе йде шкереберть, і людино-
подібна мавпа перетворюється на люту істоту 
надзвичайних розмірів. А невдовзі стає відомо 
про ще кількох подібним чином змінених 
тварин. Ці альфа-хижаки тероризують Північну 
Америку, знищуючи все на власному шляху. 
Щоб зупинити їх, Окойе разом з генним інже-
нером працюють над створенням антидоту.  

 Правда або дія
Жанр: трилер, жахи
Всі колись грали у "Правду або дію". Це 

досить нешкідлива гра, яка може нашко-
дити хіба що відносинам між людьми. Але 
ніяк фізично. І так було завжди до того 
моменту, поки в гру не втрутилися якісь 
надприродні сили. Компанія друзів на 
відпочинку в Мексиці вирішили розважи-
тися цією забавою. Але тепер гра буде їх 
переслідувати все життя. Якщо хтось із них 
збреше або відмовиться виконувати дію – 
то негайно помре. Щоб вижити, доведеться 
багато перетерпіти... Буде чимало смертей.   

Титан
Жанр: фантастика
Жителі Землі знаходяться під великою 

загрозою – ми вичерпали всі ресурси. Через 
кілька років велика частина населення помре 
від голоду, а ще згодом зникнуть і всі інші. 
Єдиний вихід – полетіти на супутник Сатурна 
Титан. Звичайна людина не витримає таких 
навантажень, тому для участі в космічній про-
грамі запрошують найкращих бійців. Їх чекає 
сотні вакцин, які перетворять їх на надлюдей. 
Одним із них стане пілот Рік Янссен. Експери-
мент пройшов майже успішно, але ці вакцини 
привели до жахливих побічних ефектів, які 
змінили Ріка та інших піддослідних...

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

«Чорний квадрат. Дві 
смужки або подвійна 

суцільна любові» 
22.04

Початок о 19:00

«Що таке - добре,  
а що таке - ні» 

21.04
Початок о 11:00 та 13:00

«Теремок»
22.04

Початок о 12:00 та 14:00


