МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

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

000 грн
24900 грн
39900 грн
54900 грн

РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА



ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ ЗА ПІВЦІНИ*.
ЗНИЖКА НА СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 10 %

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

www.fielmann.ua

0-800-60-90-60 (безкоштовно)

*умови акції — у салонах fielmann
**Знижка на весь товар крім акційних пропозицій до 31.05.2018
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«Кадри вирішують все!»
Але кадри – із гарною
репутацією!
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ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

СЕРЕДА

Що очікувати від другого рівня
пенсійної реформи: плюси та мінуси
с. 9

НОВИЙ ПРОЕКТ від
Ж И ТЛ О В И Й КО М П Л Е КС

ЦІНА КВАРТИРИ

НАДІЙНОГО
ЗАБУДОВНИКА
від

390 000 грн

РОЗСТРОЧКА

-0%

від володарів номінації
НАРОДНИЙ БРЕНД 2017

вул. П. Болбочана, 58

Напій Кока-Кола 2 л

Мін. вода «Куяльник»,
«Куяльник Новий», 1,5 л
ТМ «УМВ»

Насіння 140 г з сіллю
ТМ «Fan Snekk»

18 45

7 35

7 50

Бісквіт «Барні»
в асорт. 150 г, (5 шт.)

23 85

Батон «Житомирський»
в упак. поріз. 450 г
ТМ «Золотий Коровай»

8 45
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У Житомирі презентували
17 комунальних автобусів, які
невдовзі курсуватимуть містом
Ольга Сідлецька

Нові автобуси вийдуть на маршрути
міста через два тижні.

На думку влади,
місто має лише
10 проблемних
ділянок доріг
Аліна Бойко

На черговому засіданні виконачого
комітету депутати
міськради затвердили
перелік вулиць, де
є ділянки доріг, які
потребують капітального ремонту.
Минулого року на поточний
ремонт вулиць виділили близько 15 млн грн. Цього ж року
13 млн грн використають лише на
ремонт однієї вул. Перемоги. Про
це, звітуючи, розповів начальник
управління комунального господарства Олександр Марцун.
«Там в переліку 10 пунктів,
з них три – перехідні об’єкти
минулого року. І входять ще центральні вулиці, не вся вулиця,
а лише ділянки. Також вулиця
Сергія Параджанова, де облдержадміністрація має нам надати
кошти. І по вулиці Кооперативній
планується поки виготовлення
проектно-кошторисної документації, і там є проблема – цю вулицю
не можна перекрити на період
проведення ремонтних робіт,
тож ми шукаємо інші варіанти,
можливо, перекриття плитами», –
пояснив Олександр Марцун.
Гарантійний термін експлуатації капремонту доріг становить
10 років, а от поточний ремонт
та ямковий – жодних гарантій не
має. На цьому наголосив член виконкому Руслан Годований.
«Скільки коштує квадратний
метр поточного ремонту доріг,
який не має гарантійного термі-

ну та скільки коштує капітальний ремонт? Хіба не доцільніше
витрачати бюджетні кошти на
роботи, якщо їх вартість не має
суттєвої різниці?» – наголосив
Руслан Годований.
Крім того, члени виконкому
порушили питання й щодо вартості виконання ремонтних доріг.
«Відповідно до законодавства, всі об’єкти капітального
ремонту мають 10 років гарантії.
Всі ці об’єкти будуть виставлені
на тендер. Якщо це асфальтобетонне покриття з вирівнюванням, то це вартість робіт
приблизно 600 грн за 1 кв. м,
поточний ремонт – 380 грн за
1 кв. м. Потрібно і капітальний
ремонт проводити, і поточний,
наприклад, вул. Параджанова:
будемо проводити тендер, це
приблизно два місяці, але ж по
ній сьогодні треба їздити, тому
там потрібне виконання ще й
поточного ремонту», – зазначив
Олександр Марцун.
Члени виконкому затвердили такий перелік вулиць і доріг,
які відремонтують у 2018 році:
вул. Кибальчича (тротуари), ділянка тротуару по просп. Миру,
2–4, реконструкція шляхопроводу по Київському шосе в м. Житомирі (ПКД), вул. Київська (від
майдану Cоборного до вул. Небесної Сотні), вул. Перемоги (від
майдану Короленка до вул. Каракульної), вул. Покровська (від
Садової алеї до вул. Парникової),
вул. Сергія Параджанова (перехрестя Київське шосе – вул. Сергія Параджанова до буд. № 64),
вул. Західна (від вул. Святого
Іоанна Павла ІІ до вул. Каховської), вул. Євгена Коновальця
(від вул. Героїв Базару до вул. Митрополита Андрея Шептицького), вул. Кооперативна.

У суботу, 21 квітня, на Соборному майдані Житомирському
трамвайно-тролейбусному управлінню було передано 17 автобусів
білоруського виробництва.
Під час передачі автобусів
були присутні представники
влади міста та області, заводувиробника, віце-прем’єр-міністр
Геннадій Зубко.
«Ми закупили за рахунок коштів міського бюджету 17 нових
автобусів, що будуть експлуатуватися комунальним підприємством. До кінця року очікується
друга партія автобусів чисельністю 23 одиниці», – повідомив
Житомирський міський голова
Сергій Сухомлин.
Заступник міського голови
з транспортних питань Дмитро
Ткачук розповів про особливості
закуплених автобусів. За його словами, автотранспорт відповідає
екологічним нормам та стандартам Євро 5. Пасажиромісткість –

72 пасажири. Автобус має трап
для інвалідного візка, для якого
обладнане спеціальне місце в салоні. Воно знаходиться на середньому майданчику транспортного
засобу. Крім цього, автобуси обладнані звуковою сигналізацією,
камерами відеоспостереження,
кондиціонерами.
Житомирський міський голова
Сергій Сухомлин наголосив, що
автобуси великої місткості дозволяють перш за все скоротити

шкідливі викиди. Він також повідомив, що вартість 40 придбаних автобусів складає 134 млн грн
(120 тис. дол. за одиницю).
У планах влади – розширити транспортн у мережу
міста, зробити ї ї комфортнішою для містян і жителів
приміської зони, адже маршрути цих автобусів не обмежуватимуться містом.
Нагадаємо, що Житомир придбав 40 автобусів МАЗ у лізинг.

У Житомирі урочисто розпочався
ІІІ-й відкритий фестиваль театрів
ляльок «Світ ляльок»
Алла Герман

Режисером святкового дійства став
заслужений артист
України Петро Авраменко.
У понеділок, 23 квітня, на вулиці Михайлівській відбулося
урочисте відкриття Всеукраїнського фестивалю «Світ ляльок».
Для житомирян і гостей міста
виступали найяскравіші лялькові колективи України.
Зі сцени з привітальним словом виступила начальник управління культури Житомирської
облдержадміністрації Тетяна
Парфентієва.
«Житомир має таку творчу
ДНК, і ми дуже раді гостинно
вас вітати за підтримку, за щирі
гарні відносини і сподіваємось,
що цей тиждень буде надзвичайно цікавий. Адже людина за-

лишається людиною лише тоді,
коли вона зберігає в собі дитину.
І неймовірні емоції, які сьогодні
викликають наші актори, подарують нам відчуття щастя,
гармонії, миру і радості», – зазначила Тетяна Парфентієва.
Також варто зазначити, що
один з акторів Житомирського
академічного обласного театру

ляльок Олег Яценко напередодні
став батьком. Вітаємо!
Нага даємо, ф ес т ива ль
триватиме з 23 по 27 квітня.
Заключна прес-конференція
та нагородження переможців
відбудеться 27 квітня 2018 року
о 16:30 в приміщенні Житомирського академічного обласного
театру ляльок.
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Споживачу

Експортний орієнтир. Як зробити
агропродукцію прибутковішою
За прогнозами
Продовольчої та сільськогосподарської
організації ООН, у наступні кілька десятиліть у світі суттєво
зросте попит на сільськогосподарську продукцію через стабільне
збільшення кількості
населення на планеті.
Це вплине на вартість аграрної
сировини і продуктів її переробки,
тобто товарів із доданою вартістю.
Зокрема, рослинні олії на світовому ринку у найближчі 10 років
подорожчають на 40%, а молочні
продукти – на 16–45%. Чи зможе
Україна використати нові тенденції
для збільшення виробництва та експорту товарів з високою доданою
вартістю, розбиралися експерти
Центру громадського моніторингу
та контролю.

Ставка на сировину:
виграє чи програє?
За інформацією Мінагрополітики, минулого року експорт
аграрної та харчової продукції склав
17,9 млрд грн, що на 16,3% більше,
ніж 2016 року. Це забезпечило товарам АПК перше місце у структурі
українського експорту. В інституті
аграрної економіки зазначають, що
наша держава у 2017 році встановила
черговий рекорд із продажу збіжжя,
зокрема кукурудзи, пшениці, ячменю та сої. А також уже традиційно
виступила найбільшим у Європі постачальником зерна, соняшникової
олії та насіння олійних культур.
«Протягом 2010–2017 років
в Україні відбувалося найбільше
зростання виробництва соєвих
бобів, удвічі – насіння соняшнику,

в 1,75 разу – зернових і зернобобових. Вирощування іншої рослинницької продукції, в тому числі
працемісткої овочевої та плодовоягідної, зросло менш суттєво», –
зауважує заступник директора
державного підприємства «Укрзовнішекспертиза» Сергій Поважнюк.
На думку експерта, це свідчить
про посилення спеціалізації вітчизняного агросектору на вирощуванні
зерна, оскільки розвиток цього виду
рослинництва вимагає менше інвестицій і забезпечує швидший прибуток. Однак ставка на сировинну
продукцію має кілька недоліків.
«Якщо компанія вирощує кукурудзу, пшеницю, рапс – вона залежна від світового рівня цін та попиту.
Ціни мають тренди і залежності, їх
можна прогнозувати, але це ризиків не знімає»,– пояснює віце-президент компанії AgroGeneration
Сергій Булавін.
Так, у 2016 році Україні вдалося
вдвічі наростити експорт гороху через неврожай цієї культури в Індії,
яка традиційно є основним споживачем бобових. А вже восени 2017
року Індія запровадила 50% мито на
імпортний горох, що загальмувало
темпи експорту. Від таких коливань
на ринку неможливо захиститися.
На думку науковців, ще одна
загроза для сировинної економіки України – це глобальні погодні зміни. Завідувачка відділом
кліматичних досліджень метеорологічного інституту НАНУ Вазіра Мартазинова прогнозує, що
у 2018–2030 роках захід України
потерпатиме від рясних опадів,
повеней та паводків, а інші регіони страждатимуть від посухи. Це
може призвести до втрати частини
плодючих ґрунтів та знизити врожайність. Дослідниця також підкреслює, що негативні тенденції
відчутні вже зараз: лютий стає все
теплішим, однак спостерігаються
різкі перепади температур до критичних позначок, а в квітні випадає
все менше опадів, що робить цей

найважливіший місяць для аграріїв несприятливим для посівів.

Можливості для фермерів

За словами аналітиків, виходом
для селян може стати переробка агропродукції та створення товарів
із доданою вартістю. Це дозволить
зменшувати торгівлю сировиною,
але при цьому збільшувати прибуток від експорту продуктів переробки, що вигідніше з економічної
точки зору. За підрахунками заступника директора державного
підприємства «Укрзовнішекспертиза» Сергія Поважнюка, глибока
переробка зерна у глютен, цукрові
сиропи, амінокислоти та органічні
кислоти створює до 300 доларів доданої вартості в розрахунку на тонну зерна. А виробництво білкових
продуктів із сої – це 600 доларів доданої вартості на тонну соєвих бобів.
Тож, переробивши таким чином
1 млн тонн зерна і 1 млн тонн бобів,
можна отримати прибуток майже
в 900 млн доларів, а це близько 1%
ВВП України. Однак, на думку ексочільника МінАПК Тараса Кутового, великі холдинги повільно та
неохоче змінюють бізнес-моделі,
тому у створенні продукції з доданою вартістю більше перспектив
мають саме малі та середні фермерські господарства. Це починають
розуміти все більше аграріїв.
«Мій брат почав будувати ферму 6 років тому, і я нею вже 5 років
займаюсь, – розповідає директор
фермерського господарства з виробництва молока і молочної продукції з Київської області Валерій
Парубочий.– Перше, над чим почали працювати, була переробка й виведення продукції на ринок Києва.
Ми розуміли, що без цього невелика
ферма в Україні не виживе».
Бізнесмен однією з головних
проблем на шляху фермерства
вважає відсутність доступних кредитів. Натомість в Мінагрополітики
говорять, що працюють над їхнім
здешевленням до європейського

рівня – під 1–2% річних. А поки що
радять аграріям придивитися до
ідеї кооперативів.
«Можна значно зекономити
на купівлі добрив, техніки, посадкового матеріалу. Якщо одному
фермерові потрібна тисяча рослин, то він починає шукати малі
розплідники. Але коли фермерів 10,
то можна вже знайти професійного
постачальника та ціну на 20–30%
дешевше, ніж вроздріб або дрібним оптом. Те саме з добривами
та супутніми матеріалами. Це те,
що можна зробити одразу після
об’єднання», – зауважує директор
асоціації «Ягідництво України»
Ірина Кухтіна.
У МінАПК наголосили, що цього року відомство зосередиться на
підтримці кооперативної співпраці
фермерів у двох напрямках – молочному та плодово-ягідному. Так,
ягідничі кооперативи можуть розраховувати на компенсацію до 70%
вартості обладнання для шокового
заморожування та зберігання ягід,
а молочні кооперативи – відповід-

но доїльного устаткування та апаратури для охолодження молока.
Також селяни отримали можливість повернути до 80% вартості
під час купівлі насіння української
селекції. Крім цього, Кабмін ухвалив державну концепцію розвитку фермерських господарств та
сільськогосподарської кооперації
на 2018–2020 роки. Згідно з нею,
щороку планується створювати 15
нових об’єктів із первинної переробки сільгосппродукції.
Чи буде достатньо такої державної підтримки, щоб спонукати аграріїв розвивати власну переробку –
покаже час. Але вже зараз можна
говорити про очевидні успіхи тих
українських фермерів, які включили її у виробництво своїх товарів.
Так, за даними митної статистики,
минулого року вони експортували
за кордон втричі більше меду, ніж
у 2013 році. Така тенденція свідчить,
що в України є шанс перейти від
суто сировинного експорту до постачання товарів із більшою доданою вартістю.

Колектив газети «20 хвилин» допоміг врятувати
свідка жорстоких переслідувань в інтернаті
До редакції газети
«20 хвилин» зі словами
подяки звернулася
колишня підопічна
Радомишльської інтернатної установи
Житомирської обласної ради Наталія
Малікова.

«Я, колишня вихованка інтернату, хочу особливо подякувати
колективу газети "20 хвилин" за
високопрофесійне проведення
журналістського розслідування,
виявлення причин жорстокого
поводження нового керівництва
психоневрологічного інтернату
в особі Світлани Охотенко зі мною,
сиротою, зокрема її прагнення
будь-якою ціною всупереч і закону,
і здоровому глузду не дозволити
мені піти з інтернату і поєднати

свою долю з коханим нареченим»,–
пише дівчина у своєму листі.
«Велике спасибі усім вам, любі,
за дієву душевну підтримку нас,
людей, які через життєві обставини змушені були тривалий час знаходитися по інший бік життя, за
високим парканом, звідки ви допомогли мені нарешті вирватися. Без
вас це було б неможливо. Завдяки
вашій твердій позиції, рішучості
слова та вчинків сьогодні я – найщасливіша жінка на світі, бо маю

власну родину, про яку так мріяла
з самого дитинства. Тримаю на руках маленького новонародженого
у щасливому шлюбі синочка,
тішуся ним та молюся за людей,
завдяки яким він з'явився на світ.
Уся моя родина дякує вам за такий
добрий вчинок», – звертається зі
словами подяки Наталія Малікова
до колективу нашої газети.
«На завершення хочу звернутися до правоохоронних органів,
до влади. Я – не мстива людина,

бо натерпілася в житті ой скільки!
Але хіба місце у керівництві Радомишльським інтернатом такій
жорстокій і безсердечній людині,
як колишній майор міліції Світлана Володимирівна Охотенко? І як
не соромно тим депутатам облради, котрі проголосували за те, аби
вона стала директором?», – такими словами закінчила свій лист
до редакції «20 хвилин» колишня
підопічна інтернатної установи
Наталія Малікова.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Про «Еталони» та МАЗи
Минулого тижня до Житомира приїздили представники Чернігівського
автозаводу, які презентували свій автобус на противагу закупленим містом
білоруським МАЗам.
Очевидно, МАЗи кращі за багатьма
параметрами, і у цьому питанні дискусії
бути не повинно. Хоча МАЗ 206 та «Еталон» 08128 – це автобуси одного класу.
Перевага МАЗу – це більший салон
та пасажиромісткість, коробка-автомат,
кращий двигун і гальмівна система. Хоча
виробники «Еталону» запевняли, що
гальмівна система у міському режимі при
швидкості 30–40 км/год за ефективністю
в обох автобусах однакова.
Перевага «Еталону» – це істотно нижча ціна (дешевший на 700 тис. грн) та
наявність сервісу у Житомирі.
Основний недолік купівлі МАЗів
бачу у 2 речах:
1. Купівля в лізинг – це додаткові
витрати на купівлю повного КАСКО
та сплата відсотків.
2. Сервіс знаходиться у Києві, перший рік ремонт необхідно здійснювати лише там, а це додаткові витрати
на транспортування.
Порівняння конкретно цих двох варіантів зводиться до якість/кількість 40 шт.
МАЗів – це приблизно 52 шт. «Еталонів».
Якщо дивитися на цю ситуацію з точки
зору покупця, місто зробило вірне рішення. Але якщо дивитися на ситуацію глобально, бачу певну загальну проблему.
Якщо ми не будемо купувати українські автобуси та підтримувати вітчизняних виробників, вони ніколи не зможуть
виходити на глобальні ринки та конкурувати з МАН, «Соляріс» і т.д. Автобус
«Еталон», який приїздив у Житомир,
важко продавати на відкритих ринках,
його всередині країни ніхто купувати
не хоче. Якщо виробники не експортують своєї продукції, немає валютної
виручки, нових робочих місць, розвитку
технологій і т.д. У результаті – немає росту
економіки та ВВП країни.
Свого часу «Хюндай» перед тим, як вийти на рівень конкурування з «Тойотою»
та іншими лідерами галузі, виробляла
автомобілі лише для внутрішнього ринку,
які були дорожчими і гіршими за якістю.
Це тривало, допоки компанія не стала одним із світових лідерів галузі. Але під час
цього процесу уряд суттєво підтримував її
за рахунок внутрішнього ринку та дотацій.
Є й ближчий приклад – польський «Соляріс». Поляки купували німецькі тролейбуси, але потім почали підтримувати
власного виробника. Через декілька років
вже німці почали закуповувати автобуси
та тролейбуси «Соляріс» у Польщі.
Тому коли українські міста закуповують хороші польські, білоруські,
турецькі автобуси/тролейбуси, цим
самим вони розвивають економіку
сусідніх країн, а не власну.

Місто
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Сміттєпереробний завод
у Житомирі: мрія чи реальність?
Аліна Бойко

За два-три роки
у місті побудують
сміттєпереробний завод. У цьому переконаний міський голова
Сергій Сухомлин.
Детальніше про будівництво
розповів журналістам очільник
міста Сергій Сухомлин під час
брифінгу після поїздки до Словенії. За його словами, вартість
заводу становитиме близько
10 млн євро, що значно дешевше, ніж пропонували європейські сусіди.
"Були польські й німецькі
компанії, арабські фонди, які
говорили про 80, 90 млн євро
і так далі. Польські компанії
починали від 35 млн євро. І це
було автоматичне обладнання.
У нас є своя специфіка, якої
немає в Європі. Це яскраво
виражена сезонність відходів.
Всі ми пам'ятаємо кавуни або
консервацію. І тех нолог і я,
і морфологія сміття різко змінюється. Переналаштування
автоматичних ліній коштує
дуже дорого і не дає такої якості, як напівручна робота. Це те,

що використовують самі словенські сміттєпереробні центри. А вартість такого заводу,
коли ми використовуємо ручну
працю, у кілька разів дешевша.
Вартість заводу – 10 млн євро", –
говорить міський голова.
Сергій Сухомлин розповів
й про те, що якщо діяти за алгоритмом, який пропонують
словенські партнери, вже за 2–3
роки місто отримає сучасний
завод з переробки твердих паливних відходів.
"Основна мета поїздки до
Словенії – подивитись на той
досвід, який має ця країна в роботі з твердими побутовими
відходами. Я відвідував до цього
абсолютно різні сміттєпереробні центри. Це була Німеччина
з суперсучасним автоматичним
обладнанням вартістю в сотні
мільйонів євро. Це були сміттєспалювальні заводи в Китаї.
Словенія найближча до нас і за
ментальністю, і навіть за походженням твердих побутових
відходів. Вони не можуть дозволити собі проекти вартістю
в сотні мільйонів, вони зробили
високоефективні центри, у яких
досить висока глибина переробки сміття", – каже Сергій
Сухомлин..
Міський голова наголосив
на тому, що раніше будівництво сміттєпереробного заводу

було лише мрією, а тепер, завдяки таким поїздкам, це дійсно реальний крок до втілення
ідеї у життя.
«Ми перейшли від мрії вже
до конкретних кроків. Тому що
минулого року була прийнята
програма по міських радах із
поводження з твердими побутовими відходами, чого не
було до цього. Другий момент:
були виділені на сесії гроші на
розробку техніко-економічних
обґрунтувань на будівництво
цього заводу. Ця стадія в найближчі місяці буде, і у нас на
руках будуть готові ТЕО. Після
цього вже можна буде приступати безпосередньо до проектування», – зазначив мер міста.

На запитання, де саме побудують завод, міський голова відповів, що міська рада вже має
3 варіанти місцезнаходження
сміттєпереробного заводу, проте це поки таємниця.
"Будівництво сміттєпереробного заводу залежить найперше від відповідної земельної
ділянки. На даний момент є три
варіанти. Я не буду зараз їх оголошувати, тому що не хочу поки
спеціально створювати напругу.
Для нас важливо, щоб представники громад своїми очима все
побачили. Умовно кажучи, сміттєспалювальний завод – і вже
через 300 м житло відповідає
усім екологічним нормам", – пояснює Сергій Сухомлин.

Нітрати в ранніх овочах
Нітрати – це солі
азотної кислоти (селітри), які є в овочах
і фруктах.
Рослини мають здатність
поглинати з насиченого добривами грунту значно більше
сполук азоту, ніж необхідно для
їхнього розвитку. Внаслідок цього
тільки частина нітратів синтезується у рослинні білки, а інші
потрапляють в організм людини
в чистому вигляді через плоди,
коріння і листя овочів.
Нітрати вступають в реакцію
з гемоглобіном крові і позбавляють червоні кров´яні тільця
можливості насичувати клітини
киснем. В результаті порушується
обмін речовин, дестабілізується
нервова система, слабшають захисні функції організму. Крім
того, нітрати знижують вміст
вітамінів в їжі. Регулярне їх надходження в організм людини навіть в невеликих дозах зменшує
кількість йоду, а це призводить

до збільшення щитовидної залози. Встановлено, що нітрати
також пов´язані з виникненням
пухлин у шлунково-кишковому
тракті і сприяють розвитку шкідливої кишкової мікрофлори, яка
виділяє в організм людини токсини. Отже, шкода нітратів для
здоров´я людини є небезпечною.
Ранні овочі перед вживанням
необхідно обробляти. Найкраще
їх варити або вимочувати у несолоній воді, бо сіль затримує
шкідливі речовини. Коли овоч
стане м'яким, рідину одразу слід
злити. Вимочувати овочі треба
в теплій воді не менше години.
Тоді з них виходить майже 80 відсотків отруйних речовин. Огірки,
буряк, моркву потрібно чистити
і відрізати краї, помідори – вимочувати. З капусти варто зняти
кілька верхніх листків.
Знову і знову застерігаємо вас:
не спокушайтеся занадто ранньою
городиною та садовиною, зачекайте справжнього сезону. А якщо
у вас виник сумнів щодо якості
овочевого продукту, вимагайте від
продавця наявность сертифікату

або свідоцтва якості. При відсутності документа про якість продукту ви можете звертатися для
проведення лабораторного контролю овочів в санітарно-гігієнічну
лабораторію Житомирського
обласного лабораторного центру
Міністерства охорони здоров'я
України за адресою: вул. В. Бердичівська, 64.
Досліджен-

ня проводяться
лабораторією, акредитованою
в системі ISO/IEC17025:2006, що
підверджено сертифікатом національного Агентства з акредитації

Ук р а ї н и ві д
14.06.2013р
№ 2Н1432.
Завідувач
відділення
Н. Г. Головченко організації
санітарно-гігієнічних
досліджень
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Конфлікт інтересів: у системі управління
освіти викрили родинну аферу
Анастасія Ліберман

За рік слідства фірма доньки чиновниці
Світлани Ковтуненко
під час проведення
публічних освітніх
закупівель отримала
800 тис. грн за фіктивні юрконсультації.
Ще взимку батьків житомирських дітлахів обурила інформація про нашпиговане хімікатами
м'ясо, яким два роки годували їх
дітей. У ході однієї зі службових
перевірок до правоохоронних

органів надійшла інформація
про виявлені порушення щодо
співробітництва управління освіти з приватною фірмою «Тендергра», яка займається освітніми
закупівлями.
Справа в тому, що фірмою
«Тендер-гра» володіє Оксана
Романенко, донька заступниці
начальника управління освіти
Світлани Ковтуненко. Пані Оксана також є членом тендерного
комітету і тому в курсі всіх освітніх закупівель у місті. До того ж
вищезгадана фірма консультує
всі школи і садочки міста, враховуючи свої фінансові інтереси.
«Комісія чітко вказала, що
спостерігається потенціальний
конфлікт інтересів і що на закупівлях через ProZorro, там,
де були закупівлі м’яса та інше,

ціна, яка піднімалася, не була
проведена змінами до договору.
Всі ці порушення ми визначили і передали в правоохоронні
органи та уповноваженому по
боротьбі з корупцією, який дає
свої рекомендації. Платежі всі
були на той момент припинені по цій компанії, зараз я маю
інформацію, що в приказному
порядку школам і дитсадкам
заборонили працювати з цією
компанією і робота вже з нею не
ведеться», – зазначає мер Сергій
Сухомлин.
У ході розслідування поліція
встановила, що дитсадки та школи перерахували фірмі 81 тис. грн
за юридичний супровід і надання
консультації при проведенні публічних закупівель. Загалом на
рахунок фірми було здійснено

54 транзакції по 1,5 тис. грн.
Житомирські чиновники переконані, що насправді «ТендерГра» жодних консультацій освітнім закладам не надавала, за неї
це робили юридичні експерти,
які працюють в управлінні освіти
Житомирської міськради, а також працівники навчальних і дошкільних закладів, які власноруч
оприлюднювали фіктивну інформацію в системі «Прозорро».
Міський голова на брифінгу
журналістам розповів, що має
сумніви щодо того, що правоохоронні органи доведуть склад
злочину відносно фірми доньки
заступниці начальника управління освіти Світлани Ковтуненко.
«Тут більше питання у моральній площині, в етичній,
ніж в юридичній. Так, можна

займатися бізнесом, і ніхто не
має права обмежувати свободу
підприємця, але не в даному випадку, коли родичі мають опосередкований вплив на школи
та дитсадки. Кримінальне провадження було відкрите ще на початку минулого року, і за цей час
спочатку робота припинилася,
а потім знову пішли проплати
на рахунки фірми. Провадження
відкрите більше року тому і ще
досі не доведене до суду», – пояснив Сергій Сухомлин.
Міський голова додав, що
за результатами роботи комісії,
яка перевіряла діяльність закладів освіти в тому числі й щодо
співпраці з «Тендер-Гра», вже
підготовлений проект рішення про реорганізацію міського
управління освіти.

На сторожі безпеки: у Житомирі перевіряють
стан пожежної безпеки торгових центрів
Аліна Бойко

Евакуаційні виходи,
справність вогнегасників та реагування
персоналу – саме цих
правил пожежної
безпеки повинен дотримуватись кожен
власник торговельного бізнесу.
У 2018 р. за наказом Кабінету
Міністрів України співробітники
Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірять понад
25 тисяч об’єктів. Житомир не є
виключенням. Постанова уряду
набула чинності 22 лютого 2018 р.
і діятиме до 31 грудня 2018 р.
За даними ДСНС України,
у Житомирській області на сьо-

годні вже перевірили близько 200
об’єктів масового скупчення, серед них торговельно-розважальні
центри, заклади освіти та лікарні.
Загалом впродовж трьох місяців
підрозділи ДСНС Житомирської
області мають перевірити 1 тис.
420 таких закладів.
«Чи готовий персонал, чи утримуються всі засоби у справному
стані, чи не загороджені запасні
виходи і т. д. Таких навчань було
проведено декілька в Житомирі:
«Метро», «Глобал» та у Бердичеві торговий центр. Ви знаєте, що
кілька тижнів тому там було загоряння. В подальшому ми плануємо
проводити такі навчання і у ТЦ
«Дитячий світ», і в «Дасторі». Тобто
такі складні об’єкти, де дійсно потрібно практично відпрацювати як
готовність персоналу, який опікується питанням пожежної безпеки,
так і наших підрозділів»,– розповів
заступник начальника управління
ДСНС України у Житомирській
області Олег Держанівський.

Насамперед фахівці У ДСНС
в області разом із особами, відповідальними за стан пожежної безпеки в будівлі, ретельно перевірили
евакуаційні шляхи та виходи, наявність та технічний стан системи
автоматичного протипожежного
захисту і оповіщення, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання. Підсумовуючи
профілактичні заходи, заступник
начальника управління ДСНС
в Житомирській області Олег
Шахрай зазначив, що перевірка
деяких установ масового скупчення
пройшла не зовсім успішно, а значить, у нашому місті є торговельні
центри, що мають неналежний
аварійний протипожежний стан.
«У нас є проблема на 4-ому поверсі торговельного центру. Там
розміщена дитяча розважальна
зона, зона фаст-фудів. Маємо там
лише один основний евакуаційний вихід – по ескалатору, який
у випадку пожежі зупиняється.
Починаючи з третього поверху,

він по периметру закривається
протипожежними шторами.
Тобто ескалатор виключається як
шлях евакуації громадян. Згідно
з державними будівельними нормами, згідно з нормами з питань
пожежної безпеки, евакуація по
ескалатору заборонена», – зазначив
заступник начальника управління
ДСНС у Житомирській області
Олег Шахрай.

Начальник управління ДСНС
України у Житомирській області Ігор Нікітчук додав, що
в разі порушення встановлених
законодавстом вимог пожежної
безпеки, невиконання приписів
про усунення порушень, до таких установ застосовуватимуть
заходи адміністративного впливу,
тобто управління звертатиметься
до суду.

Безкоштовна вакцина від сказу тепер не проблема для житомирян
Аліна Бойко

КП "Фармація" забезпечило свої аптеки
препаратом від сказу,
вартість однієї ампули – 400–500 грн.

Проте для житомирян вакцина від сказу безкоштовна. За
інформацією начальника КП
"Фармація" Вадима Поліщука, на
сьогодні підприємство закупило
10 одиниць вакцини для своїх цілодобових аптек при лікарняних
установах. Про це він прозвітував
на черговому виконкомі.
"10 одиниць вакцини є при лікарняних установах ЦМЛ № 1 та

ЦМЛ № 2. Повний курс складає
п’ять одиниць, але людині в перший день потрібно вколоти одну
вакцину, тобто ми щоденно протягом доби можемо забезпечити
10 людей вакцинацією. Націнка
законом передбачена не більше 10%, ми купуємо за 400 грн,
а продаємо за 440 грн", – розповів
Вадим Поліщук.
Начальник управління охо-

рони здоров’я Житомирcької
міської ради Марія Місюрова
подякувала члену виконкому
Руслану Годованому за те, що
він безкоштовно закупив ще 10
комплектів вакцини проти сказу
в аптеки нашого міста.
«Сьогодні одна вакцина коштує від 400 до 500 грн залежно
від виробника, і на курс потрібно
від 2 до 2,5 тисячі гривень, тому

що вакцина повинна бути однієї
серії», – додала начальник управління охорони здоров'я Марія
Місюрова.
До слова, за останні кілька днів
на території області зареєстрували 3 випадки сказу тварин. Про це
повідомила прес-служба ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області. Два з них – у Радомишльському районі.
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ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Гроші на вітер
Чим більше людей з проблемою достатку, тим більше шахраїв, бажаючих
отримати дармові кошти. Ціни на паливо не знижуються, і знаходяться «умільці», які швидко реагують на можливість
заробити на незаможних людях. Реальне бажання зекономити перетворюється
у розчарування і недовіру.
Ось деякі рекомендації, які зекономлять кошти на пальне. Споживання палива двигуном, який потребує
ремонту, збільшується на 20–25%,
а то й більше. Двигун заслуговує поваги і своєчасного «лікування». Повітряний фільтр, до якого ставляться без
особливої поваги, збільшує потребу
в пальному на 10–12%, а погано відрегульовані розвал і сходження – на
11%. Рух з вимкненими приладами
освітлення з’їдає 5%, відчинене вікно при поїздці зі швидкістю більше
50 км/год.– 4%, знижений тиск у колесах – 4%, поїздка на непрогрітому
двигуні – 12%, увімкнений на повну
потужність кондиціонер – 15%. Навіть
сам метод керування (швидкість-гальмування) відбирає 60% пального. Ми
не звертаємо уваги на зайві кілограми, які їздять у багажнику без особливих потреб. Доведено, що 50 кг
додаткової ваги – це 1 літр бензину.
Не вимагає доказів вплив на витрати пального невмілого користування
підігрівом сидінь і дзеркал, кондиціонером, впливає навіть музика, яка
не грає, а гримить.
Що тільки не пропонується для
економії пального. Ціни на такі «унікальні» прилади приваблюють і, на
жаль, знаходять своїх «щасливчиків».
Особливої уваги заслуговує прилад
економайзер. Це елемент котлоагрегату, в якому вода перед подаванням в котел підігрівається вихідними
з котла газами. Мені важко судити,
яке відношення до економайзера має
прилад, який встановлюється в розетку прикурювача і починає творити
чудеса економії. За даними різних
джерел, економія складає від 20 до
40%. Прилад з конденсаторами всередині взаємодіє з паливом. Абсурдність
цього приладу – масові застереження
тих, хто «клюнув» на рекламу цяцьки
непотрібної і навіть шкідливої, через
яку виникає потреба часто міняти запобіжник. Про викинуті на вітер гроші
говорить й інший чудодійний прилад –
Фрі-Фул. Магніт, закріплений на трубопроводі подачі пального, начебто
дасть економію до 40%.
Будьте розсудливими і реально
оцінюйте ситуацію. Не давайте шахраям себе ошукати, а економія – це
досвід і знання.

Реформи

Середа, 25 квітня 2018

У двір міської ради привезли
автобус, виробник якого
програв тендер
Алла Герман

Автозавод, який
програв тендер міської ради на закупівлю автобусів, привіз
у Житомир автобус,
аби показати, від
чого влада Житомира відмовилась.
За с ловами д ирек тора
ТОВ «Торговий дім «Еталон
А вто» Ва д има Шкару пі на,
привезли автобус, щоб показати його вживу. Сподіваються,
що міська влада оцінить його
і надалі обиратиме українського
виробника.
«Ми привезли сюди автобуси, тому що намагаємось вести
діалог з міською владою вашого
міста, а саме запропонувати їм
купити автобуси українського
виробника. З цього приводу ми
написали лист міському голові
і отримали запрошення взяти
участь у засіданні постійно діючої комісії з питань транспорту. У відповідь на це запрошення
я запропонував привезти автобус, показати його, а потім вже
сісти й поспілкуватись» – зазначив Вадим Шкарупін.
На запитання журналістів
«20 хвилин», чи вдався у них діалог з житомирською владою, ми
отримали наступну відповідь.
«По-перше, оцінки нашій зустрічі я ще поки давати не хочу,

по-друге, не всі ще подивилися
машину, ще подивляться члени
депутатського корпусу, підключимо громадськість, і я сподіваюся на продовження діалогу», – зазначив директор ТОВ «Торговий
дім «Еталон Авто».
Прокоментував появу автобусу «Еталон» чернігівського заводу, який програв тендер Житомирської міської ради, а потім
його оскаржував, міський голова
Сергій Сухомлин.
«Сьогодні завод представив
автобус, вони брали участь у виставці у Києві минулого тижня,
тобто вони активно просувають
свою марку автобуса. Ми знаємо
цей автобус та аналізували його
і відкинули ідею його покупки,
а зупинились на МАЗі. Чому?
Тому що є декілька основних
моментів: по-перше, ціна абсолютно співвідносна і МАЗ трохи
більший за розміром, і більш
місткий; у цьому автобусі барабанні гальма, а це безпека;
відсутні системи автоматичної
стабілізації руху, це знову ж безпека людей», – зазначає мер.
Крім того, міський голова
розповів, що мав розмову з перевізниками, які їздять на автобусах «Еталон», і нарікань безліч.
«Якщо порівнювати комплектацію, то тут двигун індійський стоїть, ми говорили з перевізниками, які працюють на
цих автобусах в Києві, і на них
дуже багато нарікань і за якістю
кузова, і двигуна. Навіть біля нового автобусу зараз стоїть каністра з маслом, тобто це говорить
про те, що вони постійно доливають масло. І якщо брати МАЗ,

то це повністю європейська
комплектація, двигун – Мерседес, всі знають, який це рівень
якості. І за всіма факторам ми
вибрали завод МАЗ. Думаю,
в суботу ми представимо автобуси, які ми закупили, і люди
особисто зможуть переконатися,
що різниця є», – зауважив Сергій
Сухомлин.
Заступник міського голови
з транспортних питань також
надає перевагу МАЗу та нарікає, що «Еталон» мало хто купує, тому вони так активно його
рекламують.
«Якщо порівнювати колір
кузова чи сидінь, то, звичайно,
це речі другорядні, а тут є різниця за механікою, за дизайном
і т. д. Вони привезли автобус, це
їх право, більше того, вони говорять, у них на складі стоїть
50 автобусів, які вони вже рік
не можуть продати, то думаю,
така наполегливість якраз цим
і зумовлена. Те, що є суттєва різ-

ниця в ціні, так вона, безумовно,
є, але це зовсім інша комплектація», – сказав Дмитро Ткачук.
Також заступник міського
голови розповів, що саме через
даного виробника вони закупили автобуси зараз, а могли придбати їх вже давно.
«Тендер був влітку ще, а в результаті лише зараз ми їх поставляємо, коли вже суттєво
змінився і курс, і ціни. Коли
вони скаржились на тендер, то
основний з їх аргументів був, що
наші вимоги – преміум-класу,
а громадський транспорт є побутовим і недоцільно, на думку
виробника, купувати автобуси
преміум-класу, як вони їх називають, стимулюючи купувати
їхні. Я думаю, що цей аргумент
показує як мінімум зневагу до
пасажира, коли говорять, що
жителі Житомира не заслуговують на нормальні автобуси,
а купуйте їхні», – додав Дмитро
Ткачук.

Прощавай, копійко!
На цьому тижні
у Житомирі можуть
з‘явитись нові монети 1 та 2 гривні.
27 квітня НБУ вводить в обіг
нові монети 1 і 2 гривні, а монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок
перестає карбувати
Головна причина, яка спонукала НБУ ввести замість купюр
1 і 2 гривні монети – швидкий
знос банкнот. Паперові гроші
зношуються за один рік, а монети можуть перебувати в обороті
до 20 років, повідомляє програма
«Ранок з Інтером з 7.00 до 10.30».
Щорічно НБУ вилучає з обігу
близько 800 млн банкнот, поло-

вина з яких номіналом від 1 до 10
гривень. Відмова від паперових
грошей дозволить НБУ заощадити до 1 млрд гривень.
Паперовими купюрами можна буде розплачуватися і далі,
з обороту вони будуть вилучатися у міру зносу. У планах НБУ
введення монет номіналом 5 і 10
гривень у 2019 і 2020 роках.
Також НБУ припиняє карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25
копійок. А суми в чеках з 1 липня 2018 року будуть округлятись.
Якщо сума закінчується на 1–4,
то ціна округляється в бік зменшення до 0. Якщо на 5–9, то округляється у бік збільшення до 10.
Розповідаючи про грошові
новації, про ряд моментів делікатно мовчать. Наприклад,

про те, що першопри чина
змін – інфляція. З 2015 року
ціни в Житомирській області
зросли на 72,8%, в середньому по Україні – майже на 73%.
Округлення, яке планують ввести влітку цього року, фактично
вже проводиться кілька років
на ринках. І навіть у торгових
мережах продавці не просять
давати 1, 2 або навіть 5 копійок.
Другий момент, про який
поки що не говорять, – вага грошей. Купюра номіналом 1 гривня важить 1 г, а монета такою ж
цінністю – 3,3 г, 10 купюр по одній гривні будуть важити 10 г,
монети – 33 грами. Плани заміни банкнот на монети можуть
бути обгрунтовані очікуванням
подальшого знецінення гривні,

коли в гаманці не доведеться носити багато монет – адже з часом
найдрібнішою банкнотою будуть
5 гривень.
Появі в обороті важких монет не дуже раді в торгових мережах – там виростуть витрати
на транспортування і розмін
монет на купюри. Багато власників автоматів поповнення
рахунків та з продажу снеків
і кави не планують встановлювати монетоприймачі. Очікується, що зі зникненням купюр
1 і 2 гривні сума мінімального
платежу або поповнення становитиме 5 гривень.
Про те, що зміниться після
випуску монет, дивіться в програмі «Ранок з Інтером з 7.00 до
10.30».
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Акцент тижня

«Кадри вирішують все!»

Але кадри – із гарною репутацією!
Олександр Кросовський

Вже більше тижня
Житомиром шириться інформація про те,
що владу Житомирської області перевіряє велика бригада
контролерів із Києва.
Люди кажуть, що сам Володимир Гройсман направив до Житомира більше півсотні чиновників
із різних міністерств та підрозділів Кабміну, яким поставлене
завдання вивчити ситуацію із
ефективністю роботи виконавчої
влади Житомирщини. Сьогодні, коли комісія (або насправді
«робоча група») від Кабміну попрацювала у Житомирі цілий
тиждень, чутки про її роботу, резонанс від розмов, а, можливо, – від
очікувань житомирян та жителів
Житомирщини дійшов аж до столиці. У Києві, виявляється, також
знають, також слідкують і також
очікують результатів та наслідків
роботи десанту перевіряльників
на Житомирщині.
Яким чином перевірятимуть
роботу органів влади на Житомирщині і на що звертатимуть
свою увагу члени робочої групи
від Кабміну, сказати важко. Однак
достатньо звернути увагу на роботу лише обласної адміністрації та
її структурних підрозділів, щоб
зробити певні висновки. Наприклад, уважно придивитися до ситуації навколо Державного архіву
Житомирської області. На початку весни, якраз 1 березня 2018-го
року, було звільнено директора
цієї поважної установи Антона
Михайлова. У розпорядженні
голови Житомирської ОДА Ігоря
Гундича зазначено, що Антона
Михайлова звільнено «за угодою
сторін». Але які насправді причини змусили керівництво області
посунути тепер вже колишнього
директора обласного архіву, у Житомирі знають зовсім небагато людей. У засобах масової інформації
йшлося про те, що Антон Михайлов чинив в архіві справжню сваволю щодо звільнення неугодних
працівників. І загалом в архіві за
дворічну «епоху Михайлова» накопичилося чимало інших «проколів», які фігурували у цілому
ряді судових розглядів. З цього ж
приводу до Києва, в тому числі
і на адресу Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана, надходило чимало звернень
із Житомира. Люди, які знають

ситуацію в архіві, повідомляли
главу уряду України про те, що
«збирач металобрухту» Антон
Михайлов, звільнивши фахових
працівників, прийняв на роботу цілу «плеяду» професіоналів
з числа колишніх міліціонерів та
їх дружин. Називалися прізвища
Довгоп’ятого, Фільо, Андросовича,
Іванцова. Державний архів Житомирської області взагалі є дуже
цікавою структурою. Він відзначається не лише своїми винятково
багатими сховищами матеріалів,
але й роздутим штатом господарського персоналу. Виявляється,
лише у Житомирі є головний
інженер архіву, який, очевидно,
завідує цілою групою господарського «апарату» завідувачів обслуговуванням приміщень, складу
і т. п. Після звільнення Антона.Ми-

хайлова обласним архівом керує
вчителька фізичного виховання
Л. В. Мироненко. І це у той час,
коли під час конкурсу, який проводився ще у 2016 році, на посаду
директора архіву претендував ряд
осіб із грунтовною фаховою підготовкою. Але у березні 2016-го,
коли Президент України звільнив
Антона Михайлова із посади голови РДА Житомирського району,
того швидко влаштували на нову
і, як виявилося, «теплу» керівну
посаду. Звісно, без проходження
конкурсу, без належної фахової
освіти. Наприклад, у сусідніх
з Житомиром Вінниці та Хмельницькому керівниками обласних
держархівів успішно працюють
доктори історичних наук Ю. В. Легун та В. Г. Байдич. У Житомирі, як
бачимо, інші пріоритети. Хтозна
якими критеріями та мотиваціями керуються нинішні керівники
Житомирської обласної державної
адміністрації, коли до цього часу
(вже майже два місяці після звільнення Антона Михайлова) йде зво-

лікання із оголошенням конкурсу
на посаду директора Державного
архіву Житомирської області. При
цьому нинішній керівник апарату Житомирської ОДА Олексій
Ясюнецький на запити стосовно
необхідності оголошення конкурсу на заміщення вакантної
посади директора Держархіву
Житомирської області спочатку
(14 березня 2018-го року) відповідає дивним висновком про те,
що «наразі чинним законодавством про державну службу
не передбачено порядку проведення конкурсу на зайняття
вакантної посади керівника
структурного підрозділу зі
статусом юридичної особи
публічного права місцевої державної адміністрації». Тобто
у Житомирській ОДА вирішили

призначити у державний архів
чергову «потрібну» людину, а хто
буде достойним такої посади, вирішуватиме не конкурс, а, очевидно, той же Олексій Ясюнецький?
Хоча Національне агентство України з питань державної служби
однозначно зазначає та вказує, що
призначення на посаду директора обласного архіву відбувається
після проведення конкурсу. Для
цього відповідною постановою
Кабміну України затверджено
порядок проведення такого конкурсу. Дивно, що керівник апарату
Житомирської ОДА, якого у Житомирі вважають начебто фаховим
юристом, не знає про відомі прописні істини у діяльності державної служби. Хоча після того, як на
адресу Житомирської обласної
адміністрації із Києва надійшло
чітке роз’яснення Національного агентства з питань державної
служби, де конкретно вказано про
обов’язковість проведення конкурсу на посаду директора Державного архіву Житомирської області,

характер ділової риторики Олексія Ясюнецького відчутно змінився. Тепер, вже у квітні 2018-го року,
керівник апарату Житомирської
ОДА, наче хрестоматійно відомий
персонаж із оповідання Антона
Чехова «Хамелеон», вже не заперечує і навіть погоджується із
тим, що призначення на посаду
директора обласного державного
архіву здійснюється за результатами конкурсу. Але при цьому
чиновник, який навчився словесно-бюрократичної еквілібристики,
відзначається дивними висловами.
На зразок отакого: «У разі прийняття рішення про оголошення
конкурсу на зайняття вакантної
посади директора Державного архіву Житомирської області, відповідна інформація буде оприлюднена..». А що, виходить, рішення
про оголошення конкурсу може
бути й не прийняте? І, взагалі,
чому воно не прийняте досі, коли
квітень 2018-го року добігає свого
фінішу? Коли у Державному архіві
Житомирської області вже фактично два місяці немає керівника.
Цілком можливо, що вищезгадане
роз’яснення Нацагенції з питань
державної служби певним чином
змінило плани та наміри того ж
таки Олексія Ясюнецького щодо
підбору кандидатів і призначення
на посаду директора облархіву.
Зрозуміло, Олексій Олексійович
у ситуації навколо Державного
архіву Житомирської області неабияк підставив свого «шефа» – голову обласної адміністрації Ігоря
Гундича. Причому у, здавалося б,
дуже простій ситуації.
Звичайно, зволікання із оголошенням конкурсу на посаду
директора Держархіву Житомирської області не може зрівнятися чи змагатися із резонансним
скандалом піврічної давності,
коли Олексій Ясюнецький зажив

негарної слави у соціальних мережах, як такий собі житомирський
«дон жуан». Або ще раніше, років з десять тому, коли прізвище
Ясюнецького опинилося в центрі
скандальної історії із житомирськими сінокосами. Але ті ж самі
члени робочої групи від Кабміну,
які сьогодні вивчають діяльність
виконавчої влади Житомирщини, мали б звернути увагу саме
на історію із Державним архівом
Житомирської області. Можливо, Олексій Ясюнецький, як і все
керівництво Житомирської ОДА,
просто не розуміє, якої глибини
та масштабності сьогодні постають
завдання у роботі цієї надважливої державної установи? Фахівці
всеукраїнського рівня, а часто й їх
колеги з-за кордону чудово знають
про величезний науково-джерельний потенціал житомирського
держархіву, який має просто-таки
стратегічне державне значення. Але
який вже давно потребує потужного імпульсу у процесі модернізації
своєї роботи. І зволікання із оголошенням конкурсу із визначення
директора архіву, яке сьогодні однозначно на совісті Олексія Ясюнецького, має виключне негативне
забарвлення. Хто знає, якими міркуваннями, розрахунками або ж
чиїми настановами керується
керівник апарату Житомирської
ОДА, але один давно відомий лозунг про те, що «кадри вирішують
все!», він мав би затямити. Але
«кадри» із сумнівною репутацією, а, тим більше, без належної
фахової підготовки однозначно
не годяться. Тому поспішайте, панове чиновники, із оголошенням
конкурсу, не зволікайте із єдино
правильним вирішенням складної проблеми, до створення якої
ви значною мірою причетні. Тим
паче, що сьогодні всім зрозуміло –
час працює проти вас.
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У Житомирі відбувся
чемпіонат України
з айкідо 2018

Алла Герман

Більше 200 спортсменів з різних регіонів
України змагались у категоріях: бігінер, лайт,
спорт, еліт, мастерс
юніори та мастерс.
У суботу, 21 квітня, в залі ФОКу
відбувся чемпіонат України з айкідо. Від Житомирщини участь
у змаганнях взяли вихованці трьох
клубів – «Самурай» (Житомир),

Спорт

Середа, 25 квітня 2018

«Онамі» (Черняхів) та «Сурікен»
(Дениші).
За словами керівника Житомирської дитячої федерації Айкідо Самурай Романа Покотила,
змагання були цікавими та водночас хвилюючими, як для учасників, так і для тих, хто прийшов
їх підтримати.
«Саме змагання було досить
цікаве та насичене, було хвилювання, хто ж буде чемпіоном, були
переживання зі сторони бітьків, які
прийшли підтримати своїх дітей.
Дуже цікавою була робота суддів,
адже серед учасників були діти,
яких вони знають, суддям приємно було спостерігати, як з кожним
роком діти все більше
вдосконалюють свої здібності, щоб «одягнути»
на себе цю перемогу.
Приємно дивитись, що
діти дійсно стараються
і розвиваються в цьому
напрямку», – зазначив
Роман Покотило.

За результатами змагань
буде визначена збірна України,
яка представлятиме країну 11–
14 травня на чемпіонаті Європи,
що проходитиме в місті Вроцлаві
(Польща).
«Кращі з кращих будуть представляти Україну в напрямку айкідо. З Житомира буде 5 чоловік:
Алтухова Катерина, Блажиєвський В`ячеслав, Бучинський Єгор,
Драк Віталій і Калатинець Марія
(вік учасників 9–12 років). Кожного
року змагання проходять в різних
містах України: цього разу випав
Житомир, а наступний кубок
України з айкідо проходитиме
восени в Чернігові», – розповів
Роман Покотило.
Партнерами змагань виступили
ТOВ «Roshen-Полісся», ТМ «МастерОК»/Натяжні стелі та магазин
«Дитячі товари Cubi.com.ua». Інформаційні партнери – газета «20
хвилин», сайт «Житомир.info» та
«Спортивний Житомир», радіо
«Житомирська хвиля 103.4 FM».

Чемпіонат України з айкідо – 2018 (м. Житомир)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ПІБ

Категорія
Бігінер/ 10 кю
Демідов Костя
Бігінер 4 хлопці
Мовчан Діана
Бігінер 4 дівчата
Рабочий Кирил
Бігінер 5 хлопці
Оникійчук Вікторія
Бігінер 5дівчата
Лелюк Єфрем
Бігінер 6 хлопці
Добжанська Анна
Бігінер 6 дівчата
Семеній Володимир
Бігінер 7 хлопці
Юрчук Віталій
Бігінер 7 хлопці
Міненко Володимир
Бегінер 7 хлопці
Бех Дмитро
Бігінер 8 хлопці
Пироговський Данііл
Бігінер 7 хлопці
Філик Марина
Бігінер 8 дівчата
Нарепеха Каріна
Бігінер 8 дівчата
Чубко Захар
Бігінер 8 хлопці
Ничипорук Олександр
Бегінер 8 хлопці
Мельниченко Артем
Бігінер 8 хлопці
Недоборівський Михайло
Бігінер 9 хлопці
Ковпач Антон
Бігінер 10 хлопці
Хоменко Тимур
Бігінер 10 хлопці
Дідів Назар
Бігінер 10 хлопці
Севрук Софія
Бігінер 10 дівчата
Книш Анастасія
Бігінер 10 дівчата
Шарлай Ілля
Бігінер 11 хлопці
Добжанська Майя
Бігінер 11 дівчата
Дідовець Максим
Бігінер 11 хлопці
Ясінська Евеліна
Бігінер 12 дівчата
Бігінер +/ 9 кю
Тригуба Остап
Бігінер+6 хлопці
Поліщук Іван
Бігінер+7 хлопці
Шульга Андрій
Бігінер+7 хлопці
Кувардін Віктор
Бігінер+8 хлопці
Лайт/ 8 кю
Бежевец Данило
Лайт 6 хлопці
Андрушенко Іван
Лайт 6 хлопці
Новік Тимофій
Лайт 7 хлопці
Макарчук Анастасія
Лайт 9 дівчата
Коваль Денис
Лайт 9 хлопці
Рафальський Вадим
Лайт 10 хлопці
Лайт+ / 7 кю
Мовчан Аріна
Лайт+ 7 дівчата
Кутасевич Сергій
Лайт+ 8 хлопці
Котвіцький Ігор
Лайт +8 хлопці
Новіков Микола
Лайт+ 9 хлопці
Чепель Влад
Лайт +9 хлопці
Несенюк Ростислав
Лайт+ 12 хлопці
Радчук Кирило
Лайт+ 13 хлопці
Спорт/ 6 кю
Якубовський Антон 6р.
Спорт 6 хлопці
Спорт /5 кю
Грищенко Дмитро 10р.
Спорт 5 хлопці
Спорт/ 4 кю
Калаур Артем 7р.
Спорт 4 хлопці
Сулима Катерина 8р.
Спорт 4 дівчата
Рой Ростислав 8р.
Спорт 4 хлопці
Венгловський Євген 8р.
Спорт 4 хлопці
Погружальський Антон 9р.
Спорт 4 хлопці
Калатинець Марія 10р.
Спорт 4 дівчата
Самчук Софія 12р.
Спорт 4 дівчата
Еліт/ 3 кю
Балюк Данило 8р.
Еліт 3 хлопці
Бучинський Єгор 10р.
Еліт 3 хлопці
Еліт /2 кю
Бевзо Назар 9р.
Еліт 2 хлопці
Музика Діана 9р.
Еліт 2 дівчата
Симон Каріна 9р.
Еліт 2 дівчата
Лещенко Тимофій 10р.
Еліт 2 хлопці
Сокольчук Богдан 10р.
Еліт 2 хлопці
Блажиєвський Вячеслав 11р. Еліт2 хлопці
Мелещенко Андрій 12р.
Еліт 2 хлопці
МЮ
Алтухова Катерина 10р.
МЮ дівчата
Гаважук Олександр 10р.
МЮ хлопці
Богатирчук Назар 12р.
МЮ хлопці
Драк Віталій 12р.
МЮ хлопці
Нестеренко Дмитро 13р.
МЮ хлопці
Цивінський Ілля 13р.
МЮ хлопці

Місце

Клуб

1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1

Онамі
Самурай
Онамі
Онамі
Самурай
Онамі
Онамі
Онамі
Самурай
Онамі
Онамі
Онамі
Онамі
Онамі
Онамі
Онамі
Сурікен
Онамі
Онамі
Онамі
Самурай
Сурікен
Онамі
Онамі
Онамі
Онамі

1
1
2
2

Самурай
Самурай
Самурай
Онамі

1
2
1
1
1
1

Самурай
Онамі
Самурай
Самурай
Онамі
Онамі

1
1
2
1
1
1
1

Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай

1

Самурай

1

Онамі

1
1
1
2
1
1
2

Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай

1
1

Самурай
Самурай

1
1
1
1
1
1
1

Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай

1
1
1
1
1
1

Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
Самурай
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Тема номера

Що очікувати від другого
рівня пенсійної реформи:
плюси та мінуси
Ольга Сідлецька

Вже у наступному
році Україна може
перейти на другий
рівень пенсійної реформи. Планується,
що внески стануть
обов`язковими і поступово сягнуть 7%. Але
чому це рішення може
дорого обійтися країні – з`ясовували журналісти «20 хвилин».
«З 1 січня 2019 року у України
є шанс перейти на другий рівень
пенсійної системи – депутати
впритул підійшли до розгляду
відповідного законопроекту 6677д (його не встигли поставити на
голосування у понеділок 16 квітня, але у нього великі шанси бути
розглянутим у найближчі тижні).
У рамках реформи внески до накопичувальної системи планують
зробити обов’язковими: у першій
рік 2%, з поступовим збільшенням
до 7%. Таке рішення може дорого
коштувати країні. Ризики такого
закону відчутно вищі, ніж потенційні переваги», – вважає заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

Що означає другий рівень
пенсійної системи
Як розповіла Марія Репко, мета
реформи – шляхом введення накопичувальної пенсії забезпечити до-

бробут громадян. У рамках другого
рівня кожен громадянин муситиме
сплачувати обов’язкові внески (наразі вони є добровільними). Внески
кожного українця будуть спрямовані на індивідуальний рахунок, доступ до якого можна буде отримати
лише після виходу на пенсію.

В чому бачать переваги
такої системи
«Україна – не перша держава,
що зацікавилася ідеєю пенсій другого рівня. Спроби запровадження
такої системи робили Угорщина,
Польща, Румунія, Болгарія, Хорватія та навіть Росія», – наголошує
експерт. Вважалося, що запровадження обов’язкових внесків дозволить досягти трьох цілей:
● Диверсифікувати ризики та
згенерувати інвестиційний дохід;
● Підвищити офіційну зайнятість, адже людина сприйматиме
внески як власні кошти і буде зацікавлена в їхньому накопиченні;
● Вивільнити додаткові кошти
і таким шляхом стимулювати розвиток ринків капіталу.

Що пішло не так

На думку заступника директора
Центру економічної стратегії, сподівання реформаторів не справдилися одразу у кількох напрямках:
інфляція часто виявлялася вищою,
ніж дохідність накопичувальних
фондів, ще дещицю дохідності
«з’їдали» адміністративні витрати. Крім того, більшість фондів
вирішили не ризикувати і вклали
гроші або у державні облігації, або
у депозити, тому очікування диверсифікації також виявилося марним.
Зрештою, криза 2008–2009 років поклала край системі другого
рівня – більшість фондів були на-

ціоналізовані, схеми – скасовані.

Чому система другого рівня
небезпечна для України
«Фінансова стабільність нашої країни наразі є дуже хиткою,
а отже, ми маємо великий ризик
повторити помилки попередників»,– вважає Марія Репко. Як зауважила експерт, є декілька ключових
факторів, які прирікають запровадження системи другого рівня
на провал:
● Потенційна збитковість довгострокових інвестицій через високу
та нестабільну інфляцію, фінансові
ризики, відсутність правовладдя та
геополітичні проблеми;
● Неможливість диверсифікації
ризиків через відсутність інструментів та, найвірогідніше, обмежений
доступ до інвестицій закордон
(держава не зацікавлена у відтоку
грошей, до того ж, це може посилити тиск на гривню).
● Падіння споживчого попиту
за умови, що українцям доведеться віддавати ще 7–15% зароблених
ними коштів. За умови середньої
пенсії 2446 грн це означатиме мінус

171–366 гривень з щомісячного бюджету пересічного українця.
● Послаблення економічного
зростання через падіння споживання.
«Фактично, у нинішньому вигляді реформа – спроба непрямим
чином змусити молодих українців
кредитувати уряд за власний кошт.
Єдині, хто тут виграє – це приватні
посередники, які отримуватимуть
значні комісійні з операцій»,– стверджує заступник директора Центру
економічної стратегії Марія Репко
Ще один серйозний ризик –
у випадку знецінення таких накопичень увесь тягар відшкодування
може впасти на державу, що завдасть серйозний удар по бюджету.
«Введення системи другого
рівня та прийняття закону у його
нинішньому вигляді – рішення
безвідповідальне і шкідливе. План
реформи має бути переглянутий
таким чином, щоб реформування
пенсійної системи принесло користь
і пересічним українцям, і державі
в цілому», – підсумувала експерт.
Матеріал підготовано
у рамках співпраці
з проектом VoxConnector

На Житомирщині збільшилась
кількість дітей, яких усиновлюють
Це підтверджують
цифри, які надає
служба у справах дітей ОДА.
За три місяці 2018 року на
Житомирщині під опіку влаштували 66 дітей, усиновили
22 дітей, ще 21 дитина виховується у трьох нових будинках

сімейного типу та двох прийомних сім’ях.
Станом на 1 квітня 2018 р.
в області у родинах виховується
2723 дитини, що становить майже 91,10% від тих, які перебувають на обліку служб. Станом на
аналогічну дату минулого року
цей відсоток складав 89,83.
За словами т. в. о. начальника
служби у справах дітей Наталія
Пилипчук, протягом останніх

років збільшується кількість
дітей, які виховуються у різних
формах сімейного виховання.
«Лише протягом І кварталу
2018 року в області усиновили
22 дитини, створили три дитячі будинки сімейного типу у м.
Житомир та м. Новоград-Волинський та дві прийомні сім’ї,
в які влаштували 21 дитину. Тоді
як у минулому році створили 3
ДБСТ та 5 прийомних сімей,

в які влаштували 57 дітей. Крім
цього, до Ружинського району
переїхав ДБСТ з Вінницької області, до Житомирського району – з Луганської», – зазначила
Наталя Пилипчук.
Також за рік зменшилась
кількість дітей, які знаходяться
на обліку з усиновлення – з 819
до 744 дітей. Лише за І квартал
2018 року родини Житомирщини
усиновили 22 дитини.

КОЛОНКА
Хто звільнений від
сплати судового збору?
Після суттєвого підвищення
ставок судового збору до місцевих центрів та бюро звертаються
клієнти, яких цікавить питання,
хто та в яких випадках звільняється від сплати судового збору. Детальніше про це, в рамках
проекту «Я маю право!», розповіли фахівці Олевського бюро
правової допомоги.
Звільняються від сплати судового збору такі особи:
– позивачі – у справах про
стягнення заробітної плати та
поновлення на роботі;
– позивачі – у справах про
відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я, а також
смертю фізичної особи;
– позивачі – у справах про
стягнення аліментів, оплату
додаткових витрат на дитину,
стягнення неустойки (пені) за
прострочення сплати аліментів,
індексацію аліментів чи зміну
способу їх стягнення, а також
заявники у разі подання заяви
щодо видачі судового наказу
про стягнення аліментів;
– позивачі – у справах щодо
спорів, пов’язаних з виплатою
компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів,
пов’язаних з відшкодуванням
його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до ЗУ
“Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";
– особи, які страждають на
психічні розлади, та їх представники – у справах щодо спорів,
пов’язаних з розглядом питань
стосовно захисту прав і законних
інтересів особи під час надання
психіатричної допомоги;
– позивачі – у справах про
відшкодування матеріальних
збитків, завданих внаслідок
вчинення кримінального правопорушення;
– громадяни, які у випадках,
передбачених законодавством,
звернулися із заявами до суду
щодо захисту прав та інтересів
інших осіб.
Якщо виникли питання,
за юридичною консультацією
звертайтесь до місцевих центрів і бюро правової допомоги.
Їх адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
(Продовження
в наступному номері)
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Що треба знати перед початком будівництва:
корисні поради експертів
Будівництво приватного
будинку – досить затратне
у фінансовому плані. Якщо
ви не можете собі дозволити
найняти кваліфікованих будівельників, але дуже хочете
мати власний будинок, його
можна побудувати економно
і за доступною ціною.
Пропонуємо вам добірку порад від
експертів, з чого варто починати будувати
приватну оселю своєї мрії.

Інфраструктура

Для швидкого одержання дозволу на
будівництво потрібно, щоб була можливість у подальшому підключенні майбутнього будинку до електромереж. Інші
комунікації можна підключити в ході
роботи. Забезпечення водою, газом, каналізацією вирішується у різних регіонах
по-різному. Добре, якщо поблизу є лінія

електромереж, але бажано мати технічні
умови підключення. Хоч це не означає, що
ви не будете мати проблем з підключенням. Особливо це стосується тих ділянок
землі, які знаходяться на далекій відстані
від інших забудов, або ж поряд немає ліній
електропередачі.

Встановлення розміру
житлової площі
Зрозуміло, що площа майбутнього
будинку залежить від фінансового стану власника і кількості людей, які там
будеть проживати. Початок будівництва,
зокрема приватного будинку, потребує
продуманих дій. Важливо визначитись
з площею, адже будинок має бути просторим і комфортним.
Задалегідь треба визначитись з кількістю
поверхів. Будинок площею менше ніж 100
кв. м можна побудувати одноповерховим.
Але якщо ви мрієте про маєток, тоді це вже
зовсім інші розміри та площа. Важливим
фактором на початку будівництва є облаштування підвалу. Необхідно дізнатись,
чи є поблизу грунтові води і т. п. Якщо ре-

льєф грунту дозволяє, то можна побудувати
просторий підвал і облаштувати там сауну,
майстерню та тренажерну залу.

обов'язковий етап на шляху оформлення
дозволу – це землевпорядна організація.

Дозвіл на будівництво

Фахівці із землеустрою проведуть топографічні і геологічні роботи і зроблять
висновок, чи придатна ваша ділянка для
зведення споруди. У разі позитивної відповіді переходимо до наступного етапу – розробка ескізного проекту і отримання будівельного паспорта. Проектне бюро, яке буде
займатися вашим проектом, обов'язково
повинно мати державну ліцензію на проведення таких робіт, інакше ескізний проект
не приймуть до розгляду. Якщо ви хочете
більше одного об'єкта на ділянці, проект
будинку потрібно доповнити плануванням
всіх підсобних будівель на прибудинковій території. Якщо площа майбутнього
будинку перевищує 400 м2, процедура
ускладнюється за рахунок необхідності
брати додаткові дозволи. В цьому випадку
потрібно звертатися до місцевого комітету з містобудування та архітектури, де на
основі дозволів від санітарної, екологічної
та пожежної служб видається архітектурнопланувальне завдання.

Дуже багато хто мріє про великий та
комфортний дерев'яний будинок із затишним подвір’ям і садочком. На шляху до цієї
мрії потрібно пройти безліч етапів, серед
яких в першу чергу вирішення грошового
питання, вибір проекту і ділянки будівництва, закупівля матеріалів і роботи зі зведення будинку. Але одне з найважливіших
питань – отримання дозволу на зведення будівлі. Для того, щоб оформити дозвіл в Україні, вам доведеться обійти багато державних
установ і зібрати цілий набір довідок. Але
є й інший варіант – ви можете звернутися
за спеціалізованою допомогою. Сьогодні
деякі приватні фірми пропонують повний
комплекс послуг з підготовки документів на
отримання будівельних дозволів. Так що ви
в будь-якому випадку маєте вибір – займатися підготовкою документів самостійно чи
довірити цю процедуру фахівцям.
Перед тим, як подавати заяву на дозвіл
будівельних робіт, вам треба буде пройти

Вибір проекту будинку
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Актуально

Громадська рада при Житомирській ВЕЛОДЕНЬ – 2018
РДА ініціює аудиторську перевірку ЗМАГАННЯ З МАУНТЕНБАЙКУ
(КРОС-КАНТРІ)
в Новогуйвинській спортшколі

Індивідуальна гонка на час – ХСТ.
Дистанція гонки довжиною до 1 км.
І група – до 15 років – молодші юнаки, дівчата,
ІІ група – 15–18 років – юнаки, дівчата, юніори та юніорки,
ІІІ група – 18 років та старші – молодь, чоловіки та жінки.
Змагання проводяться 27 травня 2018 року в лісопарковій зоні
правого берега р. Тетерів (праворуч від підвісного мосту парку –
400 метрів на захід).

Алла Герман

У четверг, 19 квітня,
відбулося чергове засідання Громадської
ради при Житомирській райдержадміністрації, під час якого
було прийнято ряд
звернень до вищих
органів влади.
Нагадаємо, на минулому засіданні члени громадської ради
розглянули звернення щодо
неналежного виконання своїх
обов’язків керівником комунальної
установи «Новогуйвинська комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа» Житомирської районної
ради Ступіним В. А. та прийняли рішення – створити комісію,
яка перевірить діяльність даної
комунальної установи.
Тож першим питанням на
порядку денному громадської
ради був звіт комісії з питань
діяльності КУ «Новогуйвинська
дитячо-юнацька спортивна школа» Житомирської районної ради.
За словами члена громадської
ради Олега Рябого, який був обраний головою комісії на час перевірки установи, під час усного
спілкування зі Ступіним В. А. та
працівниками школи виявлено
ознаки порушень фінансово-господарської діяльності цієї комунальної установи.
«Перший раз, коли ми поїхали з перевіркою, це було схоже не
на перевірку, а на якийсь «циганський табір», тому що прийшла
купа людей, чоловік з 25, і отримати якихось пояснень на те, що ми
хотіли подивитися, було просто
фізично неможливо. І претензії,
що там рахуються «мертві душі»,

Початок реєстрації та тренувань – з 13.00 год.
Старт змагань – о 14.00 год.

які отримують заробітну плату,
але не проводять заняття з дітьми,
знаходять своє підтвердження.
Якщо бути конкретним, то там
є такий Гінгізов Олександр, який
вважається там робітником сім
місяців, однак жодного заняття
за цей час не провів», – розповів
Олег Рябий.
Крім того, комісії було надано
акт, що в установі все добре, лише
немає приміщення для адміністрації і зберігання документів.
«Насправді те, що ми побачили там, глибоко вразило: робоче
місце, яке там є, абсолютно придатне як для роботи бухгалтера,
так і директора, якого там фактично в робочий час ніколи не буває, а бухгалтер взагалі відсутній.
Тому у нас виникає питання, як
вони табелюють взагалі робочий
час і на підставі чого нараховується заробітна плата, яка фінансується з бюджету», – наголосив
голова комісії.
Потім комісія здійснила ще
один візит до установи, сподіваючись, що цього разу зможе
провести перевірку, однак її знову
проігнорували.
«Вже другого разу, коли ми
приїхали, незважаючи на наше
попередження, керівник нас про-

ігнорував, о 10 годині ранку робочого дня штатних працівників на
робочому місці не було. Відповідно ми склали протокол», – розповів член громадської ради.
Зрештою, пропозиція комісії
була такою: враховуючи ігнорування її як адміністрації, уповноваженої контролювати цей
процес, вирішено звернутися від
громадської ради до Північного
офісу Держаудитслужби у Житомирській області з клопотанням
провести аудит фінансової діяльності даної комунальної установи.
«Зазначені скарги свідчать про
неналежне виконання своїх посадових обов’язків керівником комунальної установи «Новогуйвинська комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа» Житомирської
районної ради Ступіним В. А.
У зв’язку з вищевикладеним просимо Вас доручити провести
аудит фінансово-господарської
діяльності комунальної установи
«Новогуйвинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа», –
йдеться у тексті звернення.
Тож чи підтвердяться вищезгадані порушення після аудиторської перевірки щодо діяльності
комунальної установи – дізнаємось
згодом.

В Житомирском агроколледже
прошел конкурс «Таланты
многодетной семьи»
На днях в стенах
Житомирского агроколледжа проходил
конкурс для детей.

Его организаторами уже
15 ле т выс т у пают Николай
Тимошенко, народный депутат
6 созыва, и Житомирская област-

ная администрация.
«Э тот фес тива ль близок
моему сердцу. Вы знаете, это
сегмент детей с особенной аурой. В многодетной семья царит
взаимовыручка, взаимопомощь.
Сегодня многодетные семьи
чувствуют всю тяжесть жизни,
и я это понимаю, потому что сам
родился в многодетной семье», –
отметил Николай Михайлович.

В конкурсе приняли участие
много коллективов из Житомирского региона. Спонсорами
мероприятия выступило и руководство фабрики «Житомирські
ласощі», которое прислало сладкие гостинцы детям.
Та к же р е д а к ц и я г а з е т ы
«20 хвилин» поздравляет Николая
Тимошенко с юбилеем и желает
ему крепкого здоровья.

Реформа в дії: понад
15 тисяч житомирян
уклали декларацію
з лікарем

Аліна Бойко

Про це на черговому засіданні виконкому розповіла
начальник управління охорони здоров’я
Житомирської міської ради Марія
Місюрова.
«На сьогодні підписано 15 тисяч 400 договорів з лікарями первинної ланки. Дуже інтенсивно
йде процес. Житомиряни активно обирають терапевта, педіатра
чи сімейного лікаря», – зазначила
Марія Місюрова.
Про блемною с тороною
реформи залишається забезпечення лікарів комп’ютерною
технікою, адже без неї укласти
договір з пацієнтом практично

неможливо.
«Л ік арн я на вулиц і Лес і
Українки (полік лініка Ц М Л
№ 2), там повністю всі сімейні
лікарі забезпечені комп`ютером.
Проблема є на Великій Бердичівській, 32 (поліклініка ЦМЛ
№ 1), але там зараз працюють
над цим питанням. Виникла
затримка у зв’язку з тендерною
закупівлею комп’ютерів, сьогодні вже поставка повинна бути,
і у всіх сімейних лікарів будуть
вже комп’ютери. Звертаються
за підписанням угоди не тільки
з міста Житомира. Житомиряни
дійсно активно долучились до
реформи, навіть у суботу звертаються пацієнти. Компанія продовжується, і зараз практично
система налагоджена», – звітує
Марія Місюрова.
Нагадаємо, з 1 квітня в рамках реформи розпочалась приписна кампанія, житомиряни
можуть вільно вибрати сімейного
лікаря без прив’язки до місця
приписки.
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Декларація нардепа Віктора
Развадовського: квартира
у столиці, елітні автівки, швейцарські
годинники та мільйони готівки
Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хвилин» продовжують
моніторити декларації чиновників. Цього
разу ми ознайомимо
вас зі статками народного депутата-мажоритарника Віктора
Развадовського.

Цінне майно народного
депутата від Житомирської
області
Минулого року Віктор Развадовський продав два мобільні телефони «Vertu», тепер із «цінного
майна» нардеп в електронному
документі задекларував три швейцарські наручні годинники: «Patek
Philippe», «Jaerger Lecoultre» та
«Ulysse Nardin», власником яких

він став у 2011 році. У декларації
вказані також ювелірні вироби –
дорогоцінні метали, ювелірні прикраси, вартість яких невідома.

го становила 285 тис. грн, його
пенсія – 203 тис. 882 грн. Як «чорнобилець» нардеп отримав від
управління праці та соціального
захисту населення Шевченківського району в місті Києві 5 тис.
472 грн. Народний депутат має
відсотки від вкладів у двох банках, загальна сума яких складає
48 тис. 445 грн.
Статки народного обранця
поповнились від продажу рухомого майна – від п’яти громадян
та однієї польської фірми Развадовський отримав загалом 5 млн
460 тис. 184 грн.

Нерухомість

У декларації за 2017 рік нардеп декларує дві земельні ділянки загальною площею 3 тис. 450
кв.м – у с.Стоянка Києво-Святошинського району вартістю на
дату набуття більш ніж 1 млн грн.
У тому ж селі у Віктора Развадовського є житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами площею 844 кв.м вартістю
більш ніж 2 млн грн. У Києві народний обранець має квартиру та
гараж, які придбав у 2014 р. Окрім
цього, депутат декларує приміщення для яхтсмена, кладову та
машиномісце у с. Лиманка Одеської обл. У грудні минулого року
до 8 об`єктів нерухомості додалася квартира у Києві загальною
площею 110,5 кв.м, яка коштувала
на дату набуття права власності
5 млн 975 тис. 200 грн. На початок
2017 року у власності нардепа був

На банківських рахунках
автомобіль «Ауді SQ7» 2016 р. в.
вартістю 1,5 млн грн. Минулого
року він кілька разів купував
автівки 2017 р. в. та продавав
(проте які саме, в електронному
документі не вказано). Отож,
у власності Віктора Развадовського – два легкових автомобілі 2017

року випуску: «Land Rover Range
Rover Autobiography» за 3 млн
650 тис. грн та «BMW Alpina В7»
за 3 млн 350 тис. грн.

Зарплата нардепа

У В ерховн і й Ра д і з а рі к
зарплата Віктора Развадовсько-

За рік нардеп позбавився рахунків у всіх банках, крім польського ІНГ «Банк Сласькіта», де
розміщено 81 тис. 524 польських
злотих, та ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль», де зберігаються
4 тис. 152 грн та 17 тис. 950 грн
й 20 тис. 328 доларів. Готівкою
Віктор Развадовський декларує
800 тис. грн, 980 тис. доларів та
235 тис. євро.

Декларація родини Ірини Суслової:
гроші, ікони, але без власного житла
Алла Герман

У продовження
теми ми розповімо вам про статки
родини народного
депутата України,
голови підкомітету з питань гендерної рівності
і недискримінації
Комітету Верховної Ради України
з питань прав
людини, національних меншин
і міжнаціональних відносин Ірини Суслової.

Отже у 2017 році заробітна плата народної обраниці
за основним місцем роботи
становила 230 тис. 677 грн.
Свою декларацію Ірина Суслова оприлюднила 20 березня

2018 року.
Крім зарплатні, депутат
отримала кошти на виконання депутатських повноважень
у сумі 252 тис. 825 грн та компенсацію вартості проїзду –

38 тис. 170 грн, а також дохід
від відчуження нерухомого
майна – 145 тис. грн.
Згідно з декларацією, готівкою Ірина Суслова має 56 тис.
доларів та на банківському рахунку 646 євро.
Об'єктів нерухомості у власності нардепа немає, натомість
Ірина Суслова має право на
безоплатне користування двома квартирами в Києві площею
86,1 та 44,2 кв. м. Цінного рухомого майна, зокрема транспорту, у власності депутата
Верховної Ради також немає,
однак є право на безоплатне
користування легковим автомобілем «Ауді А7» 2011 року.
Чоловік Ірини Миколаївни – Роман Кріль є керівником Миколаївської митниці
ДФС, де у 2017 році отримав
заробітну плату у сумі 194 тис.
551 грн.
У декларації вказано, що
гот і вкою поса довець має

53 тис. дол. та 300 тис. грн, а на
банківському рахунку – 10 тис.
828 грн. Також Роман Кріль позичив кошти третім особам
у сумі 100 тисяч доларів.
Щодо об’єктів нерухомості,
то у власності Романа Володимировича є земельна ділянка
п лощею 18 397 к в. м у селі
Угринів Сокальського району
Львівської області. Як і дружина, він має право на безоплатне користування квартирою, тільки вже не в Києві,
а у Миколаєві площею 62,7
кв. м та житловим будинком
у м.Сокаль Львівської області площею 106,2 кв. м. Згідно
з декларацією, транспортних
засобів у власності Романа
Володимировича немає, а от
серед цінного рухомого майна керівник Миколаївської
митниці має твір мистецтва,
а саме ікону 19–20 століття,
вартість якої у декларації не
вказана.
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Євроінтеграція

План зовнішніх інвестицій ЄС
для Житомирщини
У вересні 2017 року
Європейський Союз
схвалив План зовнішніх інвестицій, мета
якого – фінансово
сприяти вкладенням
в економіку сусідніх
країн. План зовнішніх
інвестицій ЄС сприятиме створенню робочих місць, сталому
розвитку та інклюзивному зростанню
країн-партнерів.
Першочергова увага приділяється таким напрямкам інвестування, як цифрові технології для
розвитку, стала енергетика та взаємодія, сталі міста, стале сільське
господарство, сільське підприємство та агробізнес, мікрофінансування та підтримка малих і середніх підприємств. Своєю чергою,
Житомирська ОДА щокварталу організовує засідання Ради з питань
залучення інвестицій. Мета таких
зустрічей – не лише публічна комунікація щодо поточних питань,
які турбують місцевих інвесторів.
Основне завдання – реальне вирішення як мінімум 80% проблем,
з якими звертаються до влади.
– Ми разом із інвесторами своєю роботою підтверджуємо новим
інвесторам те, що у нас на Житомирщині є можливість комфортно
працювати. Влада підтримує інвесторів у всіх питаннях. Щомісяця
кількість зустрічей з інвесторами
збільшується – це свідчить про те,
що в область вкладаються інвестиції. Ми будемо робити все для
того, щоб вирішувати проблеми, які
виникають в інвесторів у процесі
роботи, – зазначає голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.
Поступово кількість інвесторів
на Житомирщині зростає. Лише
12 квітня Ігор Гундич підписав
два меморандуми про співпрацю
з литовською компанію ТОВ «Модус Енерджі Інтернешнл Б. В.» та
норвезько-українською компанією
«Aice Hydro AS».

Втілення тісної співпраці
з європейським партнером
Веденням успішного бізнесу на
Житомирщині може похвалитися
директор енергетичної компанії
«TeslaEnergo» Олег Грамотенко. На
сьогодні «TeslaEnergo» переймає
досвід у досвідчених в енергетичній
галузі країнах Європи та застосовує його на Житомирщині. Робота

компанії побудована за європейським взірцем, що проявляється
у взаємовідносинах з партнерами,
процесах впровадження проектів,
технологічній частині.
Компанія «TeslaEnergo» заснована у 2012 році Олегом Грамотенком. Ідея її створення виникла,
коли пан Олег усвідомив, що люди
недооцінюють енергоресурси.
– Якщо людина неправильно
використовує вітер, сонце, воду –
природа її карає. В Європі це давно
зрозуміли і почали використовувати філософію «зеленої» енергетики.
Мені б хотілося, щоб у майбутньому Україна входила в число розвинутих енергонезалежних країн Європи, які орієнтуються на «зелені»
інновації майбутнього, – розповідає
засновник та директор компанії
Олег Грамотенко.
Житомирська компанія працює у декількох напрямках. Основний – це залучення прямих іноземних інвестицій для будування
великих сонячних парків. Також
компанія надає послуги з проектування об’єктів у Житомирі та
на півдні нашої країни. Окремий
підрозділ займається встановлен-

му залежить від швидкості отримання повного пакету дозвільних
документів.
– Крім цього, ми отримуємо
підтримку та взаєморозуміння
з іншими структурами. Якщо
у нас виникає проблема, ми звертаємося до адміністрації, яка
влаштовує нам пряму зустріч
з відповідальними посадовцями
або організовує круглий стіл задля
вирішення бюрократичних перепон, – зазначає директор.

Для того, аби знайти європейських партнерів, потрібно докласти
багато зусиль. У цьому переконалася і компанія «TeslaEnergo», яка
знайшла партнерів лише завдяки
сарафанному радіо та особистим
взаємовідносинам на рівні власник-власник. Проте наполегливість
та бажання зробили свою справу.
Сьогодні налагоджена співпраця
з трьома великими європейськими
інвестиційними компаніями.
Го л о в н и м п а р т н е р о м
«TeslaEnergo» є данська компанія

джують з українським партнером
технічні рішення. Також житомирська компанія співпрацює
з литовською інвестиційною
компанією «Modus Energy», яка
після підписання меморандуму
про співпрацю стала партнером
і для Житомирської ОДА.
Далеко не завжди перемовини
завершуються успіхом. Часто європейський бізнес бачить великий

ням маленьких сонячних електростанцій для приватних будинків.
– Ми орієнтуємося на «зелені»
інновації майбутнього та намагаємося залучати прямі інвестиції
в Житомирську область,– акцентує
увагу Олег Грамотенко.
Важливим є сприяння місцевої
влади у швидкому проходженні
бюрократичних процедур. Для
прикладу, певна довідка, яка може
видаватися від 3 до 30 днів, надається компанії в 7-денний строк.
Така співпраця з владою відіграє
велику роль у веденні бізнесу.
Адже подальша діяльність напря-

«Better Energy». Вона інвестує
в проект, документацію та технології, а також інвестуватиме в обладнання. Співпраця між компаніями
розпочалася після того, як вдалося
виграти внутрішній конкурс на
місцевого партнера. Ця компанія
виявилася більш сприятливим
партнером для іноземців, ніж
усі інші конкурсанти. Саме тому
житомирська компанія працює
з Данією напряму.
Другий партнер – бельгійська
компанія «Upgrade Energy». Бельгійці здійснюють забезпечення
фінансовими коштами та пого-

ризик вкладень коштів у вітчизняну економіку.
– Сьогодні німці настільки
обережні, що їм простіше працювати із Польщею, ніж із Україною. Це
мій особистий висновок із власного
досвіду. Проте це не означає, що
вся Німеччина не хоче співпрацювати з Україною, – зазначив Олег
Грамотенко.
Співпраця з іноземними партнерами – доволі клопітка справа.
Житомирська компанія уклала
договір на обслуговування, де
«TeslaEnergo» як підрядник має
розробити проектну докумен-

Співробітництво –
без посередників

тацію та пройти всю процедуру
узгодження і пред’явити повний
пакет документів. За відсутності
хоча б одного документа проект
вважається ризикованим і попередньо витрачений час та гроші
ніхто не поверне.
Вкладаючи кошти напряму,
європейські інвестори нерідко
стикаються з цілим рядом труднощів. Про ці проблеми дізнаємося
в експертки з питань взаємодії та
підтримки інвесторів у бюрократичних процедурах у Житомирській області Оксани Васильєвої.
– Як не банально звучить, корупція чи елементи корупції. При
входженні в бізнес завжди існує конкуренція. Переваги при цьому мають ті власники бізнесу, які давно
живуть у регіоні і за наявного досвіду
співробітництва з органами влади
і дозвільними органами володіють
політичним лобі. Ці зв’язки вони
використовують як елементи та
важелі впливу на інвестора. Ціль –
або недобросовісна конкуренція, витіснення ринку, або елементарні
хабарі, – розповідає пані Оксана.
– На жа ль, також з ці л лю
отримання хабара має місце створення необґрунтованих обмежень,
перевірок на рівні контролюючих
та дозвільних органів, природних
державних монополій, – зазначає
експерт.
Проте пані Оксана наголошує,
що нині важливо підтримувати
інвесторів на рівні посадовців облдержадміністрації та облради
Житомирської області. Проте
дієві механізми комунікації між
владою та інспекцією ще розробляються.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
"Просування реформ в регіони" за
сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу.
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Політична арена

Вилкул потребовал от парламента принять его
законопроекты по поддержке ракетно-космической
отрасли, авиастроения, промышленности и науки

С трибуны Верховной Рады сопредседатель фракции Оппозиционного блока
в парламенте Александр Вилкул сказал:
«Только неделя прошла от празднования
Дня ракетно-космической отрасли.

А позавчера стало известно,
что в Киевском политехе ликвидировали факультет, который
выпускал специалистов этой отрасли, – факультет авиационных
и космических систем. После
скандала в СМИ в вузе уже стали
говорить, что будет какая-то реорганизация, но сути это не меняет.
Это еще один эпизод в процессе

разрушения авиационной и ракетно-космической отраслей, которые
за 4 года почти уничтожены. Ранее
мы запускали ракеты в космос,
а теперь даже трамваи закупаем
в Польше. В авиастроении с 2016
года не построено ни одного самолета».
Вилкул отметил, что накануне встречался с работниками
и ветеранами Южмаша и КБ
«Южное». «Южмаш был флагманом мирового ракетостроения,
а сейчас – трехдневная рабочая
неделя, молодежь и уникальные
специалисты увольняются. Кстати, многие уезжают за границу».
Оппозиционер подчеркнул:
«Нынешняя власть целенаправленно разрушает отечественные
высокие технологии, уничтожает
научный и технологический потенциал нашей страны. А, учитывая результаты античеловеческих
экспериментов в образовании

и медицине, – целенаправленно
уничтожает будущее нашей страны. Пусть власть выйдет и честно
скажет людям – почему она готовит Украине судьбу отсталого
исключительно аграрного ГМОгосударства с небольшим количеством минимально образованного
нищего населения?».
Чтобы окончательно не потерять ракетно-космическую отрасль и сберечь потенциал для
ее восстановления, Вилкул потребовал немедленно вынести в зал
пакет из семи законопроектов,
который он разработал вместе
с экспертами и сотрудниками
предприятий. «Начиная от прямого государственного финансирования проектов развития
ракетно-космической отрасли,
погашения за счет госбюджета
процентов по международным
кредитам до поддержки науки
и профильных факультетов для

подготовки специалистов и молодых ученых», – сказал он.
Оппозиционер отмети л:
«Молодежь должна увидеть, что
государство реально развивает
высокие технологии, видеть будущее в своем государстве – только

тогда у самого государства будет
будущее. Требую поддержки ракетно-космической отрасли, промышленности и инвестиций в высокие технологии и науку. Я верю
в нашу страну и буду делать все
для ее развития!».

вказується рівень вашої англійської
мови, яку Ви зможете покращити на
заняттях бонусного курсу “Англійська для ІТ” в Академії.
Створюйте щось нове, щось
особливе та не схоже ні на що інше.
Станьте розробником! Станьте програмістом! Розпочніть свій шлях

у світ ІТ саме з блиском Ruby та разом з професіоналами Вінницької
ІТ-Академії.

Уяви, що ти зможеш,
вивчиш Ruby?
Майже кожен другий хоче бути класним
розробником, успішно
зарекомендувати себе
в сфері ІТ. Тому що це
класно: створювати
щось нове, щось особливе та несхоже ні на
що інше, тобто, бути
розробником. Але шлях
цей нелегкий. Як же ж
зануритись у світ айті
без травм та розчарувань? =) Розпочати можна з мови, яка дозволяє
робити все швидко та
легко і дає можливість
стати професіоналом
веб-розробки. Ця мова
має назву Ruby.
У Вінницькій ІТ-Академії вже
є курси розробника на мові Ruby.
Вона включає в себе все, що потрібно для створення фантастичних програм, і ви можете дізнатися про це за підтримки нашої
великої, дружньої компанії. Вже за
рік навчання та стажування в Академії ви зможете програмувати на
цій мові на рівні джуна!
Розберемось детальніше, що ж

це за мова така і що вона нам обіцяє. Основна перевага мови Ruby
і фреймворка Ruby on Rails є швидкість розробки. Адже проекти на
RoR розробляються зі швидкістю
вище на 30–40% в порівнянні з багатьма іншими технологіями. Отже,
Ruby – цілком динамічна високорівнева мова об’єктно-орієнтованого
програмування. До речі, перша
версія з’явилася ще у 1995 році. До
функціоналу мови Ruby можна віднести лаконічний і простий синтаксис, частково розроблений під впливом Ада, Eiffel і Python, вона може
обробляти виключення в стилі Java
і Python. На Ruby програміст може
писати дуже короткий, при цьому
неймовірно функціональний код,
який легко читається (навіть тим,
хто раніше не був знайомий з цією
мовою програмування). Незважаючи на те, що це об’єткно-орієнтована
мова програмування – є можливість
використовувати різні підходи –
функціональний чи процедурний.
Фреймворки у Ruby дуже добре розвинені. Найпотужнішим є
Ruby On Rails, який реалізує шаблон
MVC. Якщо Ви розберетесь з ним,
то зможете за день написати та запустити невеликий блог, власну сторінку чи інші прості веб-програми.
Ruby on Rails – це програмне забезпечення з відкритим вихідним
кодом, тому він не тільки вільно використовується, але також кожен
може допомогти зробити його ще

кращим. Більше 4500 людей зробили свій внесок у код Rails. І ви
можете стати одними з них!
А ви знали, що на Ruby був
розроблений компанією Twitter?
Вражає! Ruby має потужні козирі – простоту та швидкість розробки проектів завдяки чудовим
фреймворкам, зручні, якісні та
готові бібліотеки, легкий синтаксис та можливість “адаптувати”
мову під себе. Отже ця мова є вартою уваги та виділенню окремого
курсу для неї. Наші викладачі – це
представники різних ІТ-компаній,
які будуть підтримувати Вас на
кожному етапі навчання. Дуже
важливо практикуватись на реальних проектах і вміти працювати
в команді. Саме це забезпечує Вінницька ІТ-Академія.
Пройшовши даний курс ви
зможете:
● аналізувати поставлені задачі,
чітко ставити завдання і визначати
необхідні засоби для їх розв'язання;
● писати ефективний і коректно
працюючий програмний код;
● якісно створювати потужні
web-проекти;
● тестувати код;
● програмувати швидко і в задоволення.
Після закінчення курсу, Ви отримаєте диплом, який свідчитиме про
Ваш рівень як web-розробника, а не
про те що Ви просто “прослухали”
відповідний курс. В дипломі також

ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ!
Вінницька ІТ-Академія
тел. 067‑431‑19‑21
073-20-99-743
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«Я люблю Україну свою» –
стверджував кожен учасник
«Шоу Сергія Вікторова»
у молодшій віковій категорії:
І місце – "Sparkle",
ІІ місце – "Funky Bunch Crew",
ІІІ місце – "New Style";
у середній віковій категорії:
І місце – "MTV Pro",
ІІ місце – "Beat Power",
ІІІ місце – "Street Children";
у старшій віковій категорії:
І місце – "TS-Two",
ІІ місце – "Ladies Dance",

До Міжнародного дня
солідарності молоді в концертній залі обласного телецентру пройшла традиційна
молодіжна громадсько-мистецька акція з символічною
назвою "Я люблю Україну
свою – 2018", організована
обласним управлінням сім'ї,
молоді та спорту, міським
управлінням у справах сім'ї,
молоді та спорту та концертно-видовищним об'єднанням
"Шоу Сергія Вікторова".
Численні присутні у залі тепло сприймали сучасні пісні українських авторів у виконанні лауреатів конкурсу патріотичної
пісні "Пам'ять жива" Марії Ревінцової, Ольги

Рибчинської, Анастасії Навольнєвої, Юлії
Нагорної, Анастасії Затолюк, Наталії Пацьоли, соліста студії "Акорд" Дениса Любченка
і багатьох інших. А чудовий голос співачки
Лілії Смірнової просто підкорив усіх без
винятку глядачів.
Позитивно сприймалась молодіжною
аудиторією мініатюра "Від джерел до джерел" від учасників театральної студії "Юність"
міського культурно-спортивного центру.
Також відбулось традиційне змагання
з сучасного танцю "ПОЛІССЯ ДЕНС‑2018",
присвячене Міжнародному дню танцю,
який відзначається у всьому світі наприкінці квітня. Змагання організували учасники відомої корпорації сучасного танцю
"T-SQUAD Dance School", а провела конкурсну програму головуюча усіх ті-скводівців
Ліл Хейлі. Тринадцять молодіжних колективів виборювали першість у змаганні, яке
цього разу складали композиції тематичного спрямування. Професійна суддівська
колегія визначила наступних переможців:

ІІІ місце – "TS-One".
Колективи отримали фестивальні кубки, дипломи та призи.
А перед початком мистецької акції глядачі
взяли участь у конкурсі соціальних слоганів
"Бережи власне життя", патріотичній акції "Синьо-жовта стрічка – символ єдності України",
працював арт-майданчик "Синьо-жовте селфі",
де кожен учасник "Шоу Сергія Вікторова" мав
змогу зізнатися у коханні рідній Україні.
Вл. інф.
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ ПО
УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 ГОД.,
ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. (095)(097)(093)2261010
АВТОСЛЮСАРІ У М. КИЇВ. ВИМОГИ: БАЖАНО
ДОСВІД РОБОТИ ТА БАЖАННЯ РОЗВИВАТИСЯ.
МИ ПРОПОНУЄМО: СТАБІЛЬНУ ЗАРПЛАТУ, КОМФОРТНІ УМОВИ, НАВЧАННЯ, ЖИТЛО. 0675721961
• БАЗА (ОВОЧІВНИЦТВО) ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
РОБІТНИКІВ. М. ДНІПРО. ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. 0673571503,0958097353
БАРИСТА НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТ У В
КОФЕЙНЫЙ ЛАРЕК. З/П ВЫСОКАЯ + %. Г/Р
ПОСМЕННЫЙ. ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р. ЗВОНИТЬ
С 10-00 ДО 18-00. 0975320570
ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 20
000 ДО 30 000 ГРН. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ЗА 0674101767

Бізнес
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• Вальники,бензоп-ки,пилорамники,трактористи,
звар.,механіз.на заготівлю і переробку лісу. Житом.
обл.,з/п висока. 0968919614.
• Двірники, прибиральниці, оператори підлогомийної
машини на роботу в м. Київ. Висока заробітна плата.
Надаємо житло. 0673417292
• Для охорони об`єктів в м. Київ та Київській області,
запрошуємо чоловіків та жінок. Досвід роботи бажаний.
Умови роботи: 15 діб через 15, 20 через 10, 30 через
15. Заробітна платня від 7500 до 9000 грн./міс. Житло
надаємо безкоштовно. 0673271454

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО, ДУГОВОГО І НАПІВАВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ, СКЛАДАННЯ
АРМАТУРНИХ КАРКАСІВ, МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ,
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ. СПЕЦОСВІТА, ДОСВІД НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, КИЇВСЬКА ОБЛ. 0676986535АНДРІЙПЕТРОВИЧ
• ІНЖЕНЕР ЗВ`ЯЗКУ . З\П ВІД 5000 ГРН. ВІДРЯДЖЕННЯ. 0674333984
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Шоу-балети, танцори, офіціанти. Контр. від 3міс. Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.
kenjob@mail.ru, 0972201876,0936439307

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

МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ (ВОДІЇ) КАТ. Е.
РОБОТА ВІДРЯДНА. З/П ВІД ВИРОБІТКУ. ДЕТАЛІ
ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. НАША АДРЕСА: М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 81. 0677584536
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ. Г/Р: 5/2. З/П ДО
6000ГРН. 0672427588
• Молодші інспектори відділу режиму і охорони потрібні на роботу. Вимоги: несудимі, фізично здорові.
Г/р 1/3. З/п від 7000грн. 0974870271
• Мясопереробне підприємство запрошує сортувальників, пакувальників, вантажників, обвалювальників
мяса. Забезпечуємо житлом. Офіційне працевлаштування. З/П від 8000 грн. Звертатись за телефоном.
0678690564,(044)5660057

• НАДАЄМО ЖИТЛО І РОБОТУ ДЛЯ СІМЕЙНОЇ ПАРИ
(50 КМ ВІД М. КИЇВ), ЯКА БАЖАЄ ПОСТІЙНО ЖИТИ
І ПРАЦЮВАТИ В ЗАМІСЬКІЙ САДИБІ. АКТИВНІ,
ПРАЦЬОВИТІ ЧОЛОВІК І ЖІНКА. ДОСВІД ВЕДЕННЯ
ПРИСАДИБНОГО ГОСПОДАРСТВА (БУДИНОК, САД,
ГОРОД 30 СОТОК). 0681242420
• Оператор ескаватора (JCB3CX). Порядність, охайність, працьовитість, трудолюбивість. Надаємо житло.
З/п договірна. 0673345577

ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 0974823119ЛАРИСА
• Офіційне працевлаштування в країнах Європейського Союзу (Німеччина, Швеція, Норвегія,
Литва, Латвія), Ліцензія № 938 від 02.06.2017р.
0673269609,0995195111
• Охоронник - 7400 грн. за місяць. Вахтовий метод
роботи. Проїзд та проживання за рахунок фірми. Довідки за 0730230982

• ОХОРОННИКИ ДЛЯ ОХОРОНИ ОБЄКТІВ В М.
КИЄВІ ТА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ. ВАХТОВИЙ МЕТОД.
ПРОЖИВАННЯ ТА ФОРМА ЗА РАХУНОК ФІРМИ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П ВІД 5000
ГРН (ВИПЛАЧУЄТЬСЯ СВОЄЧАСНО). 0667268628,
0961598110,0509923940
ОХОРОННИКИ МІЦНОЇ СТАТУРИ ПОТРІБНІ В
ОХОРОННУ КОМПАНІЮ ДОБЕРМАН. ВАХТА.
ЖИТЛО + ФОРМА НАДАЄТЬСЯ. ОБ`ЄКТИ В М.
КИЇВ. ВЧАСНА ВИПЛАТА З/П + АВАНС. ОПЛАТА
ВІД 350 ГРН/ДОБА. 0995131422
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ
МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ
І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928
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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
КОМПЕНСУЄМО. 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 РАЗНОРОБОЧИЕ
НУЖНЫ НА ПИЛОРАМУ В ЖИТОМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ. 0674121035
• ПОМІЧНИК ПОВАРА І ОФІЦІАНТ В ЗАМІСЬКЕ КАФЕ
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ІНОГОРОДНІМ НАДАЄМО
ЖИТЛО. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 0677734357

Середа, 25 квітня 2018

Бізнес
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В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

Середа, 25 квітня 2018

Бізнес

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

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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

ПОРІЗЧИК КРОМКУВАЛЬНИК ДСП (8000-15000
ГРН), ЗБИРАЛЬНИК (8000-15000 ГРН) НА МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО В М. КИЄВІ. ОПЛАТА ВІД
ВИРОБІТКУ, БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО. СТАБІЛЬНА
РОБОТА НА ТРИВАЛИЙ ПЕРІОД. 0680173905
ПОСУДОМОЙЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕСТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0974823119
• Пральному комплексу в цех різноробочі, менеджери,
механіки, бригадири. Б/к житло, проїзд, харчі. Київська
обл,с.Щасливе. 0978032475

• ПРАЦІВНИК НА СКЛАД (ОДЯГ-ВЗУТТЯ) В ПОЛЬЩУ. ЗП ВІД 20000 ГРН. ПРЕМІЯ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЬ. МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ ПОНАДНОРМОВО. НАДГОДИНИ + 50% ДО СТАВКИ, РОБОТА ПІСЛЯ
22.00 (ЯКЩО АКТИВОВАНА НІЧНА ЗМІНА) +20%
ДО СТАВКИ, ВИХІД В СВОЮ ВИХІДНУ СУБОТУ +
100% ДО СТА 0636346694
ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ЦЕХ ПО
ВИГОТОВЛЕННЮ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П
10000 ГРН. РОБОТА В М. КИЇВ. ІНОГОРОДНІМ
НАДАЄМО ЖИТЛО. 0678550161,0956789109
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Заява про наміри

СП "Оптіма-Фарм ЛТД" планує будівництво котельні на базі твердопаливного
котла з автоматичною системою подачі палива для опалення регіонального складу
по вул. Садова, 4 в с. Оліївка Житомирської області. Для визначення громадської
думки запрошуємо всіх зацікавлених громадян для обговорення проектуємої діяльності 27.05.2018 р. о 10.00 год. Обговорення відбудеться в приміщенні котельні
СП "Оптіма-Фарм ЛТД". Відповідальна особа за обговорення – Антипов О.М. Контактний телефон для ознайомлення з додатковою інформацією, надання запитань,
зауважень і рекомендацій щодо запланованого розгляду питань: (067) 5044 829.
Строки подання інформаційних запитів, зауважень та пропозицій – 30 днів з дня
надрукування оголошення.
• Швея требуется в мастерскую. Опыт работы приветствуется. Г/р по собеседованию. З/п сдельная.
0985008108

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.1. Продам 1-кiмнатнi квартири
• Будинок у Миргороді Полтавської області (курортна
зона), 4 окремі кімнати, всі зручності в будинку, землі
12с. Без посередників. (096)9769053

• ПРОДАМ 1-НО КОМ.КВ., 2/4 ЭТАЖЕЙ,
38,77М/18,2М/10М, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н,
С.ЗАРЕЧАНЫ, УЛ.ЛЕСНАЯ, 13. ЦЕНА 549 738 ГРН.
0938735543
• ПРОДАМ 1-НО КОМ.КВ., 200М/120М/0М, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н, С.ТЕТЕРЕВКА. ЦЕНА 3 926 702
ГРН. 0932339348

2.7. Продам Будинки в місті
ПРОДАВЕЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В
МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ВСЕ ДЕТАЛИ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. БЕЗ
В/П. 0963316012МАРИНАНИКОЛАЕВНА
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
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 0975320570
• Работа в Польше, Литве. Все затраты в кредит.
Воеводские приглашения Большой выбор вакансий.
З/п от 18 000 грн. Бесплатное проживание. Лиц.
серия АЕ №460927 от 25.11.2014г., 0937550595,
0677550595,0667550595
• Работа. Подработка. Оформление заказов, введение
документации, консультации. Г\р свободный. З/п до
5000грн. 0505232477
• Разнорабочие, инструментальщики. Работа 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 зайнятість для енергійних, ініціативних і
професіоналів. 0990140026;0989489508

РІЗНОРОБОЧІ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ. 0975635459ІГОР
РІЗНОРОБОЧІ, СКЛАДАЛЬНИКИ, БРИГАДИР,
ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН, РОЗСАДНИК, ГОСП.
РОБОТИ (ЧОЛОВІКИ/ЖІНКИ). КИЇВСЬКА ОБЛ.,
ПОСТІЙНА РОБОТА З ПРОЖИВАННЯМ. МОЖЛИВИЙ ВАХТОВИЙ МЕТОД. 0674458987,0503105337
• РОБОТА В ЄВРОПІ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ. З\П ВІД 1000
У.О. ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ. 0970682869,0736530107.
ЛІЦ.№71ВІД22.01.20
• Робота в Німеччині для водіїв кат. "B", по догляду за пристарілими, будівельникам-спеціалістам. Естонія, Швеція - будівельники-спец.
Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10. 0674550664(vib
er),0996348031,0632154039

• РОБОТА ДЛЯ БУРОВИХ МАЙСТРІВ, БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПОВАРІВ, ОФІЦІАНТІВ В СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. (050)3004078,GEOGROUNDSK@
GMAIL.COM.ОЛЕКС
• Слюсар з поточного ремонту автобусів (Ivan, Еталон)
до м. Києва. Іногороднім- житло поруч з підприємством.
Ставка +%. 0995530248

СЛЮСАР-УНІВЕРСАЛ, МОТОРИСТ, ХОЛОДИЛЬЩИК З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТО! ТЕРМІНОВО В КИЇВ. ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНЕ, РОБОТА ВАХТОВО, НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ, ОПЛАТА
СВОЄЧАСНА 50% ВІД ЗАКАЗ-НАРЯДУ! ДОСВІД
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0673444243
• Спеціалісти всіх будівельних спеціальностей ( малярів-штукатурів, різноробочих, зварників-монтажників
та інших). Надаємо місце для проживання. 0960853757

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ПОТРІБЕН НА СТОЛЯРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ. З/П ДОГОВІРНА. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ.
М.ВИШНЕВЕ 0675098535
• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬНИКІВ
(ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ТОРГОВІ ЦЕНТРИ ТА
СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА. ГРАФІК РОБОТИ ЗА
ДОМОВЛЕНІСТЮ. ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. ОПЛАТА
ПРОЇЗДУ ДО КИЄВА. З/ТА 5700-10500 ГРН./МІС.
0730307424
• ТЕРМІНОВО! РОБОТА! ПОТРІБНІ КУХАР І БАРМЕН
В РЕСТОРАН М. ВИШГОРОД. ГРАФІК 7/7, ПРОЖИВАННЯ З ХАРЧУВАННЯМ. МОЖНА БЕЗ ОР.
?0981091817,?0671185823
ФАСАДНИКИ (РОБОТА НА ЛЮЛЬКАХ), БЛЯХАРІ
(МОНТАЖ ВІДЛИВІВ), ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ
ЯЗКОВИЙ. РОБОТА В М. КИЇВ. ОПЛАТА ГІДНА.
0971966642,0675232958
ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПОШИВ
СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270
• Швеція (Стокгольм). ЗП 245-630 грн/год. Будівельники-майстри внутр, зовнішніх робіт, прибиральники,
працівники на склади/заводи/теплиці, доглядальниці,
кур`єри, водії. Л.МТСП-АВ519114-28.05.10. 0681026030

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, Г.ЖИТОМИР, Р-Н
МАРЬЯНОВКА, УЛ.НОВОГОГОЛЕВСКАЯ. ЦЕНА 1 178
010 ГРН. 0674775259
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ
ОБЛ., Г.МАЛИН. ЦЕНА 400 000 ГРН. 0983547859

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., ПОПЕЛЬНЯНСКИЙ Р-Н, С.КОРНИН,
УЛ.ХЕРСОНСКАЯ. ЦЕНА 657 895 ГРН. 0674273939
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, КИЕВСКАЯ ОБЛ.,
ИВАНКОВСКИЙ Р-Н, С.ЗАРУДЬЕ. ЦЕНА 144 357
ГРН. 0503106874

2.16. Здам в оренду
• АРЕНДА ПОСУТОЧНАЯ ДОМ, ЖИТОМИРСКИЙ
Р-Н, С.ТЕТЕРЕВКА. ЦЕНА 300 ГРН.  0932339348
• З Д А Ю П О Д О Б О В О 1 - К І М . К В . ГА Р Я Ч А
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
3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам
• Купимо старі мотоцикли і з / ч до них в будь-якому
сост: М72, М61, К 750, ІЖ-49, ІЖ-350, МВ-750, МТ-12,
РИГА і інші. БМВ, ДКВ, ZUNDAPP, NSU, AVO, ТІЗ,
Індіан, Тріумф, З / ч: рами, мотори, колеса, коляски,
баки, керма, фари, крила. 0970204040

3.2. Автомобілі. Продам
• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМ
В,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНДА,МЕРС.,МІЦ
УБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН,
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ,
ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ,
ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. (063)2020817,(098)4491775

• ПРОДАМ АВТО LADA VESTA 2015Р. ВИПУСКУ.
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ. Е ГБО. ВХОДИТЬ КОМПЛЕКТ
ЗИМОВОI РЕЗИНИ. Е МОЖЛИВIСТЬ ОПЛАЧУВАТИ
ЧАСТИНАМИ ВIД 1450ГРН/МIСЯЦЬ. 0974028989
• ПРОДАМ АВТО ВАЗ 2110 2014Р. ВИПУСКУ.
КОМПЛЕКТ ЛЮКС. Е ГБО. ТАКОЖ Е МОЖЛИВIСТЬ
ОПЛАЧУВАТИ ЧАСТИНАМИ. 0968609169
• ПРОДАМ МТЗ 320.4 2015Р. ВИПУСКУ. Е
МОЖЛИВIСТЬ ОПЛАЧУВАТИ ПОСЕЗОННО.
0968609169
• СЕДАН TOYOTA CAMRY, 2018 Г.В., БЕЛЫЙ, 2.5 Л,
18 ТЫС.КМ. Г.КИЕВ. ЦЕНА 614 443 ГРН. 0974449944

3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок в робочому стані (можливо, нерозмитнені), до 2017р. 0988605070.
• Викуп авто, дорого, в робочому стані (можливо,
неробочі). 0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В
БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ,
ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ
В НАЯВНОСТІ, ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 2-7 ДНІВ, НОВІ,
Б/В, ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ.
Є СВІЙ ВЕЛИКИЙ СКЛАД. (097)1521331;(093)261
3742;(097)7266640
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ
ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ
ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ,
КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ.
ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО
ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО
ТА ДОРОГО. 0677459877, 0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕСПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82,
ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211,(097)4742272.
• Куп.токарську оснастку, верстати, лещата, патрони, фрези, свердла, розгортки, мітчики, різці.
Фото:sky85593@gmail.com, 0968709687
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор: ALKA-13, ОДАЗ,
Тіраспольку, термичку, ізотермічний фургон, вагончик,
побутівку, контейнер, фургон (будка КАМАЗ/МАЗ).
0674201570
• Куплю полуприцеп АЛКА-13, ОДАЗ, Тірасполька або
аналогічні. Газель-3307 бортову на з/ч, можливо не
на ходу. Неліквіди верстатів, обладнання, оснастку,
инструмент б/в. 0674201579
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Приватне підприємство «Будінтай» Інд. код - 34460337,
Приватне підприємство «Зелений тур » Інд. код – 34970035 інформує
про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання:
ПП «Будінтай» – Україна, м. Житомир, вул. Жуйка, буд. 4А
тел.: 097 347 03 06
ПП «Зелений тур» – Україна, м. Житомир, вул. Жуйка, 4А
тел.: 097 347 03 06
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:
Планована діяльність, її характеристика. Нове будівництво
автозаправного комплексу та автогазозаправного пункту, автомийки з адміністративними приміщеннями за адресою: м.Житомир,
вул. Східна, 80а, 80б. Режим роботи АЗК – цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗК з пунктом сервісного обслуговування 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 передбачено
два підземних резервуари ємністю 50+55м3, які поділені на секції для
бензину марок А‑92, А‑95, А‑98, дизельного пального та дизельного
пального преміум, в т.ч секція резервуару об’ємом 5м3 – резервна,
для аварійного зливу нафтопродуктів. Один підземний видатковий
резервуар об’ємом 20 м3 (підземний модуль) для скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан). На АЗК запроектовано ручну автомийку
з адміністративними приміщеннями на два поверхи. Проектом передбачена трьох постова ручна мийка легкових автомобілів. На посту
передбачено виконувати наступні види робіт: – обливання кузова
автомобіля водою з використанням апарата високого тиску для видалення крупної фракції бруду з кузова і коліс автомобіля і очистки
дисків; – нанесення високоефективного очищаючого засобу – активної
піни для розчинення відкладень і бруду; – відмивання розчиненого бруду і залишків самого миючого засобу з поверхні автомобіля струменем
води з апарату високого тиску; – нанесення захисного воску; – ручна
сушка із застосуванням стиснутого повітря.
Для мийки автомашин передбачається влаштування зворотної
системи водопостачання з використанням установки рециркуляції
води, яка оснащена високоякісними фільтрами з механічним і хімічним
очищенням води.
Використання імпортного устаткування для механізації виробничих процесів обґрунтовується відсутністю аналогічного вітчизняного
обладнання. Все імпортне обладнання відповідає вимогам системи
стандартів ІSО 9001.
Технічна альтернатива 2. Не розглядається. Технічна альтернатива
1 є найбільш ефективною як з економічної, так і з технологічної точок
зору для безпечної заправки автомобілів.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
територіальна альтернатива 1. Будівництво АЗК планується
на орендованій земельній ділянці по вул. Східна, 80-а, 80-б, 1а,
в м. Житомир. Загальна площа ділянки будівництва становить
0,8049 га складається з двох ділянок (S1та S2). Ділянка S1 площею
0,5112га. перебуває у орендному користуванні ПП «Зелений тур»
згідно Договору оренди землі від 14.04.2010 р., кадастровий номер,
1810136300:08:018:0033. Цільове призначення земельної ділянки –
для іншої промисловості. Ділянка S2 площею 0,2937га. перебуває
у орендному користуванні ПП «Будінтай» згідно Договору оренди
землі від 29.12.2012 р., кадастровий номер, 1810136300:08:018:0025.
Цільове призначення земельної ділянки – для іншої комерційної
діяльності. територіальна альтернатива 2. Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою будівництва є 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. Та надання послуг по
мийці автомобілів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
На проектованому АЗК передбачається: здійснювати прийом,
зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а семе: трьох марок
бензину, двох марок дизпалива, суміш 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 2-х підземних двохстінних металевих резервуарах ємністю 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 під колонками. Зберігання
скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному
резервуарі об’ємом 20 м3 (підземний модуль);
Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомо-

могою трьох двохсторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК) на 5
видів палива кожна, та двома ПРК для СВГ. 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 водіїв 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 – 1050 м3, дизпаливо – 1120 м3, скраплені
вуглеводневі гази (СВГ) – 1400 м3. Кількість створених робочих місць
на об’єкті 35 чоловік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1: – по забрудненню атмосферного
повітря–значення гранично допустимих концентрацій (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; – протипожежні 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 інжерених мереж, роботи по
видаленню зелених насаджень, 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
забезпечувати 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 розміщення
АЗК погоджена з усіма зацікавленими організаціями та знаходиться
в орендному користуванні.
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 видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» є: технологічне обладнання АЗК – дихальні клапани
підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний
майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП
(зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ,
заправна струбцина газових колонок, продувні свічки насосу), викиди
при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), вентканали, автотранспорт – заїзд та виїзд з території АЗК.
Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації
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 мікроклімат – відсутній; на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків; на техногенне
середовище – відсутній; на соціальне середовище – вивчається 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 площадки 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. Східній,80-а, 80-б 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 комплексу
з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та автога-

зозправном пунктом 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 транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав) Транскордонний
вплив відсутній
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації
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 можливості
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 процедура, 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 додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої
інформації; надання уповноваженим 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 провадження. Забороняється розпочинати провадження
планованої 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 інформації, 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 зауваження і пропозиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення 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 повідомлення
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 пропозиції, 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 господарювання
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 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 діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт
що видається Державна архітектурно-будівельна інспекція 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 надсилати 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
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Сітроковбасний цех заг.пл. 484.6 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р., смт. Червоне, провулок Крилова, 15. Дата торгів: 17.05.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №275022 (уцінено лот № 267570);
2. Незакінчений буд. рибо-коптильний цех заг.пл. 132.8 кв.м, за адресою:
Житомирська обл., Андрушівський р., смт. Червоне, пров. Крилова, 15. Дата торгів:
17.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №275021 (уцінено лот № 267565);
3. Буд.: корівника заг.пл. 1515,3 кв.м., корівника заг.пл. 1732,5 кв.м.,телятника
заг.пл. 634,1 кв.м., тваринника заг.пл. 78,8кв.м., силосна траншея Житомирська обл.,
Андрушівський р-н, смт. Червоне, вул. Радгоспна, 23. Дата торгів: 17.05.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №275020 (уцінено лот № 267714);
4. Буд. заг.пл. 76,8 кв.м. з надвірними буд. та земел. діл. пл. 0.0858 га, К/№
1822510100:01:006:0197, за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. 8 Березня,
55. Дата торгів: 17.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №275018
(уцінено лот № 268474);
5. Буд. заг.пл. 148.4 кв.м. з надвірними буд. за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Малі Кошарища, вул. Зарічна, 1б. Дата торгів: 17.05.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №259972;
6. Земел. діл., пл. 0,15 га, К/№ 1822084100:03:001:0073, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Левків, вул. Молодіжна. Дата торгів: 17.05.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №274593;
7. ½ част. 2-кім квартири, заг.пл. 44,7 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м.
Коростень, вул. Грушевського, 18, кв. 16. Дата торгів: 18.05.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №275132;
8. Квартира заг.пл. 44.6 кв.м., що скл. 41/100 житл. буд., за адресою: Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Базарна, 8, кв. 2. Дата торгів: 18.05.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №275245;
9. 3-кім квартира заг.пл. 69.60 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. 1-го Травня 37, кв.7. Дата торгів: 18.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №275186;
10. 2-кім квартира, заг.пл. 46,8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. К. Маркса, 65А, кв. 79. Дата торгів: 18.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №274885;
11. ½ час. 2-кім квартири, заг.пл. 44,7 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м.
Коростень, вул. Грушевського, 18, кв. 16. Дата торгів: 18.05.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №275122;
12. Житл. буд. з надвірними буд. та споруд., заг.пл. 33,8 кв.м. та земел. діл. пл.
0,1000 га , К/№ 1810700000:02:032:0068 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Горького,132. Дата торгів: 21.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №274823;
13. 3-кім квартира заг.пл. 80.4 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська (К.Лібкнехта), 110, кв.13 (1). Дата торгів: 21.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №274561;
14. 3-кім квартира заг.пл. 53.5 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Машинобудівників, № 8 кв. 117. Дата торгів: 21.05.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №275565;
15. 2-кім квартира заг.пл. 38,0 кв.м., жит. пл. 23,6 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Бердичів, провул. Ветеринарний, 11 кв. №23. Дата торгів: 23.05.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №275784;
16. Компл. нежитл. буд. та земел. діл. пл. 1.689 га К/№1810700000:01:018:0018,
за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров. Гранітний 1, 12. Дата торгів:
23.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270803.

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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ,
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (0
50)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,

Бізнес

Середа, 25 квітня 2018

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

4.13. Зварювальні роботи.
Послуги
• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам.
Доставка по всій Україні. Сайт: KOVOSVIT.NET.
0966406564;0443792466
• Трубогиби, комплекти обладнання для виробництва кованих виробів та м/п вікон. Ковані боковини для лавок. Ковані лавки, столи, гойдалки.
(097)3588260,decorzabor.prom.ua

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ
СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,0677723483

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
СП "Оптіма-Фарм ЛТД" має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: котельнею, що працює
на пелетах та дизельгенератором. Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в кількості, т/рік: діоксид
азоту – 0,592, оксид вуглецю – 0,419, сірки діоксид – 0,1185, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0016, неметанові легкі органічні сполуки – 0,006. Як
виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруднюючих
речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК
(ОБРВ) атмосферного повітря населених міст на межі та поза межами СЗЗ по всіх
забруднюючих речовинах, на всіх розрахункових точках. Існуючі величини викидів
від всіх джерел викидів пропонується прийняти як нормативні. Обґрунтовуючи матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління
екології та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації. Громадські
організації та окремі громадяни із зауваженнями можуть звертатись до місцевих
органів влади на протязі 30 календарних днів з дати опублікування інформації
в газеті за адресою: м.Житомир, вул.Лесі Українки, 1, кім.208, тел. (0412) 42-07-03.
Із пропозиціями звертатись до керівництва СП "Оптіма-Фарм ЛТД" за адресою:
01103, м.Київ, Печерський р-н, вул.Кіквідзе, буд.18-А. Розробник обґрунтовуючих
матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

6. ПОСЛУГИ
6.1. Юридичні послуги

• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом), припой ПОС30,-40,-61, олово. Терміново, в будь-якому вигляді і
кількості. Дзвоніть, за ціною домовимось. Офіс у м.
Кривий Ріг. 0963409983

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА!
0661696057,0500264993,ENGROUPCONSULT.COM

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

6.5. Кредити. Ломбарди

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

• Кредит до 100 000 грн. без справки. Кредитная 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, ДОВЖИНА
-5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ
0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД
ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225
• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАПРАВКА ФРІОНОМ,
ГАРАНТІЯ. 0412-445-571, 0632240272,0972984271

6.17. Послуги. Iншi
• АНТЕНИ СУПУТНИКОВІ. БІЛЬШЕ 100 КАНАЛІВ.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЖИТОМИРУ ТА ОБЛ. ГАРАНТІЯ, ОБСЛУГОВУВ., ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ.
М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ВІТРУКА 17Б. СЦ ПОЛІССЯ NET.
0963607722, 0933129393, 449131,0666501731
• Виготовляємо, реалізуємо опалення для виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників,
цехів, складів, магазинів, ангарів, автомийок, СТО.
Монтаж під ключ. Потрібні дилери, представники.
0666008784,0680450764
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні,
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. Радіолампи
ГУ, ГИ,6н,6ж,6п, в т.ч.індикаторні. Контактори. Реле.
Вакуум.конденсатори. 0979902807

• Металодетектори промислові, конвеєрні, арочні
Бастіон: виробництво, продаж, установка. Розробка,
виготовлення та встановлення систем автоматизації та електротехнічного обладнання. metalfind.net.
0663581201
• Мужчина 58-180-80, работа, квартира, внешность в
норме. Познакомится с девушкой, желающей иметь
семью и детей, ведущей здоровый образ жизни, проживающей в селе или городе 0963300124
• Пасажирські перевезення Рівне-Луцьк ВаршаваЛюблін щоденно з АС: Рівне - 04.30; Луцьк- 06.10;
Варшава - 08.20; Люблін-11.40. (099)2861600;(063)8
967762;(067)9112004;+

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА У ПРОБЛЕМАХ: ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ, БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, ЛЮДСЬКИХ
ЗАЗДРОЩАХ, САМОТНОСТІ, СУПЕРНИКІВ,
ПОВЕРНУ КОХАНУ ЛЮДИНУ, ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ.
0683706105,0732232983ЛЮДМИЛА
• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес
полублоків, транспортне обладнання і т.п. 0675669709
• Постійно закуповуємо вугілля деревне з твердих
та м`яких порід деревини. 0981554242.
• Постійно закуповуємо паливні брикети "Піні-Кей", самовивезення, упаковка біг-бег або пакети. 0981554242.

• ПРОДАМ КУЩІ ТА САДЖАНЦІ: ПЛЕТИСТОЙ ТРОЯНДИ (65ГРН.), МАЛИНОВОГО ДЕРЕВА (50-55ГРН.),
КУЩІ МАЛИНИ, ПЛОДОНОСИТ ЦІЛЕ ЛІТО (4-8ГРН.).
0674317398,0959482821.
• Продам побутову машину для чистки пухо-перових
подушок (одіял) "Селезень-М" (оригінал), 5000 грн.
0677830965.

• ПРОДАМ САДЖАНЦІ БЛАКИТНОЇ ЯЛИНИ, 3
РОКИ, 40-50 ГРИВЕН (30ШТ., 40ГРН./ШТ.). МОЛОДІ ДЕРЕВЦЯТА ШОВКОВИЦІ ВІД 1,5 РОКУ ДО
2, 20-25ГРН., НЕВЕЛИКІ. ОПТ ВІД 50ШТ. - 15ГРН./
ШТ. 0674317398,0959482821
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ПрАТ
«Житомирський завод огороджувальних конструкцій»

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ПРОДАЄТЬСЯ:
Металевий каркас будівлі з гнутих замкнутих профілів,
коробчастого перетину розміром 18х72х8,7 м у розібраному
вигляді.
Крок рам – 6 м. Колони будівлі розраховані під опорний
мостовий кран в/п 8 т, з міжколійним прольотом 16,5 м.

ДЕШЕВО!
Адреса: м. Житомир, вулиця С. Параджанова, 89.
Телефони для довідок: 067-411- 85-70; 067-412- 31-67

ПРОДАМ ЦИБУЛИНИ СОРТОВИ ТЮЛЬПАНІВ.
СУМІШ 40 СОРТІВ. ПЕРЕСИЛКА ПО РЕГІОНУ.
3ГРН./ШТ. САМШИТ КУЩІ, 2 РОКИ, 22СМ,
13ГРН. ШОВКОВИЦЯ САЖЕНЦІ, 22ГРН./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

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (063) 733-71-51
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ,
ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮТЕРИ, 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
• Куплю газові колонки радянського виробництва,
будь-який стан. 450 грн 0986946077
• Куплю фризер для мороженого. 0663393634

Продаж москітних сіток
від виробника

Продаються
підвіконня пластикові

тел.: (097) 01-22-55-1

тел.: (097) 01-22-55-1

(внутрішні)

Куплю авто вітчизняного або

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

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня
ОВЕН

Досить напружений
період. Постарайтеся
контролювати емоції
у будь-якій ситуації, ваші слова та
рішення повинні бути мудрими
й доречними.

ТЕЛЕЦЬ

Будьте особливо обережні з інформацією, тримайтесь подалі від пліток та інтриг.
Можливі зміни, пов'язані з бізнесом,
професійною діяльністю.

БЛИЗНЮКИ

Саме час для побудови нових планів, які
мають непоганий шанс
швидко реалізуватися й принести прибуток.

РАК

Цілком можливо,
вам зроблять якусь вигідну пропозицію. Щоб
досягти своєї мети, спробуйте
домовитись і об'єднати зусилля
з іншими людьми.

ЛЕВ

Багатообіцяючий
тиждень, хоч і досить
метушливий. Доведеться трохи
попрацювати над собою, щоб
сконцентруватися на найважливіших проблемах.

ДІВА

Не беріть все на себе.
Дещо можна перекласти на плечі оточуючих,
щоб звільнити дорогоцінні час
та сили.

ТЕРЕЗИ

Роботи й інших повсякденних клопотів
все більше і більше. Перепади
вашого настрою можуть завадити нормальному спілкуванню
з рідними та друзями.

СКОРПІОН

Дуже вдалий період. Тягар непотрібних зобов'язань спаде
з ваших плечей.

Цього тижня важливо не втратити контролю над подіями, що відбуваються. Не розмінюйтесь на дрібниці
й не вірте чуткам і пліткам.

25

квітня
середа

26

квітня
четвер

ське – Бескид довжиною 1747 м,
споруджений у 1887 р.
• Найбільший кам’яний залізничний міст – міст у смт Ворохта, збудований у 1895 р. При
загальній довжині 130 м проліт
становить 65 м.
• Найвисокогірніший вокзал – станція “Бескид”, що збудована на висоті 790 м над р. м.
• Долина нарцисів, що біля
м. Хуст на Закарпатті, є єдиним
місцем в Україні, де в природних
умовах ростуть білосніжні нарциси вузьколисті.
• К арп ат и п ри р од н ь о є
найбільш селенебезпечним районом – 271 селевий осередок

27

квітня
п’ятниця

28

квітня
субота

На роботі й після неї
важливо зберігати спокій і не боятися змін. Уникайте
гострих конфліктів.

ВОДОЛІЙ

Будьте активні, ініціативні, не бійтесь брати
на себе зайву відповідальність. Вірте своїм почуттям
та інтуїції.

РИБИ

Досить непростий
тиждень. Ймовірно, доведеться розриватися між професійними обов'язками, домашніми проблемами та проханнями
близьких.

в басейнах Тиси, Дністра і Пруту.
• Найбільш грозове місце
України – Селятин на Буковині.
45 днів року – грозові. Селятин
також відомий найтривалішою
грозою. У 1948 р. вона почалася
10 червня о 15:30 і закінчилася
12 червня о 4:30, тобто тривала
37 год (!).
• Рекорд швидкості росту
серед рослин належить навіть
не бамбу к у, а предс тавник у
грибів – веселці смердючій, яка
зустрічається в карпатських лісах. За 1 хв шапка піднімається
на 5 мм – вона росте просто на
очах і вдвічі швидше за бамбук.
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квітня
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
25 квітня 2018 р.
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти про Карпати
• Найвище розташований населений пункт – село Випчина
Чернівецької області – розташований на висоті 1100 м над р. м.
• Найбільш високогірне місто – Рахів. Середня його висота
становить 820 м над р. м.
• Найглибше розташована
лікарня – в селі Солотвино Закарпатської області, де понад 200
років видобувають сіль вищої категорії. Підземні палати, насичені високодисперсним аерозолем
кухонної солі, розташовані на
глибині 206 і 282 м від поверхні
землі у товщі соляного пласта.
• Найдовший тунель – залізничний на відрізку Скотар-

від партнерів
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій
в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь
в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»
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Таксі 5

Син

Сільвена Маро, відчайдушного паризького
копа та першокласного гонщика, проти його
волі переводять до місцевого поліцейського
відділку у Марселі. Колишній шеф поліції
Жільбер, діючий мер міста із рекордно низьким рейтингом, дає Сільвену завдання – знешкодити жахливу банду італійців на гоночних
«Феррарі», яка грабує ювелірні крамниці. Аби
виконати завдання, Маро не має іншого вибору, окрім як взяти у напарники Едді Маклуфа,
племінника знаменитого Даніеля.

Кожна людина ставить свої певні цілі в житті. Комусь дуже важлива сім'я, хтось найбільше дбає про розваги, а третій буде все своє
життя турбуватися про гроші та кар'єру. До
останніх якраз можна віднести Жюльєна. Через його вічну зайнятість на роботі зруйнувалася родина. І так тривало до того моменту, поки
під час робочої поїздки Жюльєна хтось викрав
його семирічного сина. Тільки тепер батько
кинув усе, щоб розшукати свого хлопчика. Він
готовий піти на все на цьому складному шляху.
Але кожен новий крок все більше і більше
лякає чоловіка, перетворюючи його на звіра..

Жанр: бойовик, комедія,
кримінальний

Жанр: драма, трилер

Неймовірна історія
про велет-грушку

kinoukraina.zt.ua

Ремпейдж

Жанр: мультфільм, пригоди

Давайте перенесемося у прекрасне Сонячне
місто. Там живуть найкращі друзі слоник Себастьян 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 піратами, 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.

Жанр: бойовик, фантастика

Приматолог Девіс Окойе звик тримати людей на відстані. Але з Джорджем, надзвичайно
розумною сріблястою горилою, яку він доглядав з народження, він відчуває дуже сильний
зв’язок. Проте одного разу під час генетичного
експерименту усе йде шкереберть, і людиноподібна 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 інженером працюють над створенням антидоту.

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

«Зовсім інші»
27.04
Початок о 19:00

«Пошились у дурні»
28.04
Початок о 19:00

«Івасик та змія»
28.04
Початок о 11:00 та 13:00

